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 العمراني إمساعيل حممد العالمة تقديم

 

 آلنه علنىو ،بعنده نبن  ال من  على السالمو الصالةو حدهو لله الحمد

   ......بعدو .جندهو صحبهو

 النذ  (املسااجد  أئمة وصاياو أحكام يف األماجد ُتحفة) كتنب  فهذا

 نفن و اللنه حفظنه (املدري حممد أمري ) عبلمال النشيط الشب  كتبهو دبَّجه

 ديننن  موضننو  فنن  للنننب  ُأخرجنن  التنن  الكتنن  أحسنن  لمنن  ؛بعلمننه

 فن  أحند يسنبهه لنم ألننه ،المسنبجد فن  األئمن  إمبمن  بموضنو  خبص

ن زادهو اخينر   اللنه فجنااه ببإلمبمن  خبص مؤلف تخصيص  فضنالو بعلم 

   .للنب  منفع و

   .فيقالتو ل و اللهو .آمي  اللهم آمي 

  العالمة القاضي 

 العمراني إسماعيل بن محمد 
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 اخلميسي الرمحن عبد الدكتور تقديم

 

 خينر علنى السالمو الصالةو ،فيه مببركًا طيبًا كثيرا   حمدا   لله الحمد

 ،أزواجنهو ذريتنهو صنحبهو آلنه علنىو محمند نبيننب ،أجمعني  الله خلق

   :بعد أمب ،الدي  يوم إلى بإحسبن له التببعي و

 ،كبينرا   اهتمبمنًا أوالهب الت  ،الدي  منبص  أهم م  المسجد فإمبم  

 بعنده من  توالهنبو ،بنفسنه توالهنب - ^- النب  أن :أهميتهب ف  يكف و

 الهننبدةو األمننرا و ،بعنندهم منن  الخلفننب  يننا  لننمو ،الراشنندون خلفننب ه

 ألسنبب  العلمنب  لصنبل  فشنياًا شنياًا عنهب التخل  تم حيث ،يتولونهب

  .غيرهبو ،أمني و ،سيبسي 

 ،أكبنرهمو أعلمهنمو الننب  أقنرأ إلنى إسننبدهب :اإلمبمن  أهمين  وم 

 الفهننه كتنن و ،السنن  كتنن  فنن  لهنب كبيننرة مسننبح  إفنراد :أهميتهننب من و

 ،عنهنب تتحندث كثينرة كتن  ُألفن  ،وقند أحكبمهبو فضلهب ع  تتحدث

 حفاة ُت) :المسنمى أيندينب بني  النذ  الكتنب  هنذا الكتن  هذه أهم م و

 بان  أماري  ) :الفهينه للشني  (املسااجد  أئماة  وصاايا و أحكام يف األماجد

 المنصن  هنذا عن  تفصني و بإسنهب  فينه ثتحد   الذ  ،(املدري حممد

 فجمن  اإلمبمن  أحكنبم ف  أسه و أطن و ،فصَّ و فبي   ،الكبير الدين 



 

 
 

 تقديم الدكتور عبد الرمحن اخلميسي                          
 منهطعبتهنب ُعنر  أوصن و ،مبهمبتهنب مفنردات شرحو ،متفرقبتهب شتبت

م من  على مستدركًاو ،سبق لمب جبمعًا بحق كتببه فكبن  متعهبنًاو ،تهندَّ

   .لحق م  على

 صن و ،الهبنو  كتببنهو رزقنهو ،يرضنىو يح  لمب المؤلف الله وفق

  .أجمعي  صحبهو آله علىو محمد نبينب على مسل  و الله

  :كتبهو قبله 

  الخميسي إبراهيم الرحمن عبد/ د .أ

  صنعاء بجامعة علومهو الحديث أستاذ

   

 

 



 

 
 

                           
 

 المقدمــة
 شن   كن  أبند و ،الثنر و المنب  خلنقو ،برأو أنشأ الذ  لله الحمد 

 يعنا  الو ،سنر  إذا اللين  فن  النمن  صنغير بصره ع  يغي  ال ،ذرأو

 گ ک ک ک ک) ،السنمب  ف  الو األرض ف  ذرة   مثهب  علمه ع 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 خلنننق ،[2 - 1 :طنننه] (ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

 بنأمر الُفْلن  فصن  نوحًا بعثو ،هد و عليه فتب  اجتببه ثم فببتاله آدم

ىو ،جر و الله  ،علينه سنالمًاو بنردا   حرهنب فصنبر الننبر من  الخلي  َنجَّ

كننر فمننب آيننبت تسنن  موسننى آتننىو ،جننر  بمننب فننبعتبوروا  مننبو فرعننون ادَّ

- محمند علنى الكتنب  أننا و ،النور  تبهر بآيبت عيسى أيَّدو ،ارعو 

 ،تتننر  تنناا  ال التنن  نعمننه علننى أحمننده ،الهنند و البيِّنننبت فيننه -^‘

 علينه، اللنه صلى الهر  ُأم ف  المبعوث محمد نبيه على سلمأُ و صل أُ و

 فهنو رأيه ف  الملَهم عمر علىو ،رامو  بال بكر أب  الغبر ف  صبحبه علىو

 ابن  لنىعو ،ُيْفَتَر  حديثب كبن مب ابنتيه زوج عثمبن علىو ،ير  الله بنور

 انتشر الذي  أصحببهو آله بهي  علىو وغىال أسدو العلوم بحر عل  عمه

  .تسليمب مسل  و الور  ف  فضلهم

  :بعد أما

 الت  المدرس  هوو ،الفضيل  حص و ،اإليمبن قلع  هو المسجد فإن 

 ،المسنلمي  اجتمنب  مكنبنو ،األتهينب  بين  هنوو ،المسنلم منهب يتخرج



 

 
 

 املقدمــة                          
 فينه النذ  المنتند و ،تنبصنحهمو همروتشب مح و ،مؤتمراتهم مركاو

 ،جيوشننهم خرجنن  منننه ،يتعننبونون الخيننر علننىو ،يتننآلفونو يتعننبرفون

 ،يرج  مب أو  مسبفرهم يرج  إليهو ،مغبربهبو األرض مشبرق ففتح 

ج منهو   .جبمعُتهبو نبديهبو ،األم  ملتهى فهو ،الفههب و العلمب  تخر 

 قينالطر تضن   إشنعب    مراكناو ،ببألمنبن تفني  منبب  المسبجَد  إن 

 ليصب  ،االطمانبنو ببالرتيبح رالشعو نفسه ف  رسِّ تُ و ،اإلنسبن لهداي 

 بني  العالقن  دتتوط نو ،أفنراده بني  الصل   تهوَ و ،مستهرا   آمنًا المجتم 

  .الوارف  ظالله ف  سعيدة حيبة   الجمي  يعيشو ،أبنبئه

ن ُقدسنني  للمسنجد  فهننو ،مسننلم كن  قلنن  فن  فرينندة مكبننن و ، خبص 

 فينه تجندو ،الهلنو  رحببنه فن  تهنأو ،النفو  فيه تطما  الذ  المكبن

 ،خننو  منن  بننه تشننعر ممننب النجننبةو ،قلننق منن  يسننبورهب ممننب الخننالص

 أسننببُ   جنببتننه فنن  تتننردد إذ ،اضننطرا  منن  بننه تحنن  ممننب الراحنن و

 فينه تلنىتُ و ،تعبلى الله ذكر ففيه ،األمبنو االستهرار بواعثو ،االطمانبن

نيُ  منب ك    أنحبئه ف  سم يُ و ،الكريم رآناله آيبُت    صنفِّ يُ و ،الهلنو  رطه 

 يهبغنذ  يُ و ،هنذبهبيُ و األرواح اكن يُ و ،األذهنبنو األفكبر نه يُ و ،النفو 

  .السلوكي  االستهبم و ،اإليمبني  اليهظ  بروح يشحنهبو

 أو ،كبرثنن  بهننم نالنن  إذا المسننلمون إليننه يتسننببق موئنن  والمسننجُد 

 ،خطننر دهمهنند   أو ، خْطنن ديننبرهم داهننم أو ،مصننيب  بأوطننبنهم َحلَّنن 

 عليننه يلحننونو ،لعظمتننه نفوسننهم تخضنن و ،ربهننم إلننى فيننه فيلجاننون



 

 
 

 املقدمــة                          
 ،كربنبتهم جليفنر   ،االسنتكبن و الخضنو و النذ  لنه يظهنرونو ،ببلدعب 

 ،األدوا و الشننرور عنننهم ينندف و ،بلننواهم يكشننفو ،أحنناانهم ينناي و

 يعمهننمو ،خيراتننه منن  علننيهم يفنني و ،الننبال و المصننيب  عنننهم يرفنن و

  .رحمتهو بفضله

 ؛المسنجد إمبمن  منالن  عظنم عليهب يترت  أهميتهو المسجد وعظم 

نقو لمن  ،كبينر أجنر  و ،عظنيم فض    لهب اإلمبم  فإن  أحسن  بهنب للهينبم ف 

 .الندنيب م  عرضًا يريد ال ،ذل  ف  مخلصًا ،ثوابهب رجب  سألهب و ،قيبم

  .الجمع  مإمب بخبص و صفبتو مهومبت فيه توافرتو

 علننمو فهننمو إدراك منن  الصننفبتو المهومننبت هننذه تننوافرت إذاو 

 إفنرا  فنال توازننًاو اسنتهبم    يحص  ذل  فإن ،الصالةو اإلمبم  بأحكبم

 الهنرآن مشنكبة م  يتحدث حيناذ   ألنه ؛شطط الو طيش الو ،تفريط الو

 ،- -اللنه رسنو  أصنحب  األنبيب  بعد النب  خير منهج م و السن و

 ،مؤصنل  إسنالمي  ثهبفن و اضنح و ر ي  خال  م  للنب  يتحدث ألنهو

  .الواق  لفهه معرف و

 يتلهنبه الذ  إرشبدهو توجيههو تعليمه و صالته ف  ذل  أثر وسيظهر

 ،النبنوة بمنهنبج االلتناامو ،المنهجي و ،الموضوعي  حيث م  السبمعون

 الو ،ين تثر الو شنتم الو ،تجنري  الو إثنبرة الو ،تهصنير الو إطبلن  فال

  .انتهبم الو عت 



 

 
 

 املقدمــة                          
 إمبمن  فن  تايند أو عبمنًا عشري و خمس  حصيل  هو الكتاب هذا

 ،ببلمهرة بسيحوت الصبدق مسجدو ،بعمران اإليمبن مسجد) :خطبب و

 أسنأ  (بنبلمهرة ببلغيضن  كبزيه ب  مسجدو ،ببلجو  الحص  مسجدو

  .الحسنبت موازي  ف  ذل  يجع  أن الله

نو صنبيبو يضنم الكتاب هذا   إمنبم تخنص قضنبيبو بآداب نو بأحكبم 

  .المسجد رسبل  إحيب  ف  دورهو ،المسجد

ن ليُ  ،مسنجد إمنبم كن  إلى تص  أن أحبب  ذكر  الكتاب هذا  فع 

  .ُأمته به الله ينف و بصيرته ينورو ،قلبه الله حي فيُ  ،أثره يحي و دوره

 .(ç 6005) عبم كتببتهو بجمعه بدأت الكتاب هذا
 أئماة  وصاايا و أحكاام  يف األماجاد  ُتحفاة   أسميته الكتاب هذا

 .«املساجد

 النحنو علنى هن و مببحنث فصن  كن  من  فصنو  ثمبنين  جعلته وقد

   :اآلت 

 أربع  فيهو ،مكبنتهبو فضلهبو اإلمبم  تعريف :األو  الفص 

  :مببحث

  .مببحث أربع  فيهو ،بهب أحق م و اإلمبم  أنوا  :الثبن  الفص 

  .مببحث خمس  فيهو ،تدا االق أحكبم :الثبلث الفص 

  .مببحث تسع  فيهو ،متنوع  أحكبم :الراب  الفص 



 

 
 

 املقدمــة                          
  .مببحث سبع  فيهو ،وصبيبو آدا  :الخبم  الفص 

  .مببحث أربع  فيهو ،المسجد رسبل  تحهيق :السبد  الفص 

  .نبمبحث فيهو ،مسجدي  أنشط  :السبب  الفص 

  .حثمبب ثمبني  فيهو ،المسجدي  اللجبن :الثبم  الفص 

  .خبتم  ثم

 صننننبلحًا يجعلننننه و العمنننن  هننننذا مننننن  يتهبنننن  أن أسننننأ  واللننننه

  .صيرنال نعمو المولى نعم إنه ،الخل  يسد أنو ،خبلصًا لوجههو

 المدري محمد بن أميرد.

  الغيضة– مهرةال 

 6000 ç 

 



 

 
 

 املقدمــة                          
 

 

 مكانتهاو فضلهاو اإلمامة تعريف :األول الفصـل
  :مببحث أربع  وفيه

 األذان بنيو بينها التفضيل :األول املطلب

 املؤذنو اإلمام تآلف :الثاني املطلب 



 

 
 

 املبحث األول: تعريف اإلمامة واإلمام واملسجد                          
 

 المسجدو اإلمامو اإلمامة تعريف :األول المبحث

 

 ،بنه ينؤتم منب هنو اإلمنبمو « أم   » الفعن  مصندر ه  :اللغة يف اإلمامة

 بننه يهتنند  أ  ،بننذل  ينؤتم ألنننه إمننبم للبنننب و ،إمنبم للطريننق قينن  مننهو

  .السبل 

 :أ  .صنالته ف  يتبعونه إمبمًا لهم صبر :النب  أمَّ  مصدر :اإلمامةو 

م  ،األئم  إمبم -‘- النب و ،صالتهم  ف به ليهتدوا المصلي  رج  تهد 

  .المسلمي  إمبم الهرآنو ،الرعي  إمبم الخليف و

 الندي  ف  عبم  ريبس  :الكبر  اإلمبم و ،المسلمي  ريبس  :واإلمامة

 إمنبمو ،الكبنر  اإلمبمن  ه  الخالف و ،-‘- النب  ع  خالف  ،الدنيبو

 ربننط :ر الصننغ اإلمبمنن و .(1) مجننراه جننر  منن و الخليفنن  :المسننلمي 

  .(2) بشرو  ببإلمبم المؤتم صالة

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: تعريف اإلمامة واإلمام واملسجد                          
مو ،بنه ُتندو قا من  كن  :اإلمـام    إمننبم- ‘- النبن و ،األمنور فن  ُقندِّ

 :الجنند إمنبمو ،المسنلمي  إمنبم الهنرآنو ،الرعي  إمبم :الخليف و ،األئم 

  .قبئدهم

 المصننلي  يتهنندم منن  :الصننالة فنن  اإلمننبمو ،أئمنن  :َجْمُعااُه واإلمااام

   .الصالة حركبت ف  يتببعونهو

نًا ،غينرهو رئني  من  النب  به يأتم م  :اإلمامو  ،منبطال   أو كنبن محه 

 هقي ُمن :شن   كن  إمنبمو ،به المهتد  العبلم :اإلمبمو ،الصالة إمبم :منهو

  .(1)له المصل و

 ذل  م  ،جميعهب المعبن  هذه يؤكد مب الكريم الهرآن آيبت ف و 

 أو ،بنبيهم أ  ،[16 :اإلسرا ] َّ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ) :تعبلى قوله

َّ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ):تعبلى قولهو ،شرعهم أو ،كتببهم

 :الفرقبن](ۓ ے ے ھ ُّ  :تعبلى قولهو ،[65 :األحهب ]

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) :تعبلى قولهو ،[10

 ٻ ٻ ٻ ٱ) :تعبلى قولهو ،[650 :البهرة] َّ هب ۓ ے

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: تعريف اإلمامة واإلمام واملسجد                          
 ائ ى ى ې ې ې ې) :تعبلى قولهو ،[10 :األنبيب ](ڇ

  .[5 :هصصال] (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 فإن ،إليه الهداي  أو الشر معنى إلفبدة الكلم  استخدم  إذاو 

 إنهب :المفسري  بع  قب  لهذاو ،أكثر الخير إلى الهداي  ف  استعمبلهب

 م  فالبد ،الشر معنى منهب ُأريد فإذا ،الخير إلى الهداي  معنى إال تفيد ال

 ائ ى ى ې ې ې ې) :تعبلى كهوله ذل  على النص

 قولهو ،[06 :الهصص](ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

ُ  قدو ،[65 :التوب ] َّ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ُّ :تعبلى  ركث

 المعنى هذا أصب  حتى ،الصلوات ف  النب  يؤم بم  إمبم كلم  اقتران

 الواجببت ك  أدا  ف  الهيبدة شم  حتى اتس  ثم ،بشيوع   األكثر هو

  .(1)الديني 

 البي  إلى لمعنىا ات س  ثم ،فيه ُيسجد الذ  الموض  :لغة املسجد

 - ¬- الاركش  قب  ،فيه الصالة ألدا  المسلمي  الجتمب  الُمت خذ

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: تعريف اإلمامة واإلمام واملسجد                          
 ،ربه م  العبد لهر  ،الصالة أفعب  أشر  السجود كبن ولنَمن ب» :(1)

 الُعر  إن ثم ،مرك  :يهولوا لمو ،مسجد :فهي  منه المكبن اسم اشتق

 يخرج حتى ،الخم  للصلوات المهي أ ببلمكبن المسجد صص  ُخ 

  .(2) «حكمه ُيعطى فال ،نحوهبو لألعيبد فيه المجتم  الُمصل ى

 ُيسننجد األرض منن  موضنن  كنن  :الشــرعي االصــطال  فــي والمســجد

 مسجدا   األرض ل  ُجعوَل و ...» :-- النب  ع  ،-- جببر لحديث ؛(0)فيه

تن  م  رج  فأي مب ،طهورا  و  خصنبئص من  هنذاو ،(0) »فليصن ِّ  ،الصنالة أدركتنه أم 

تننهو - -نننبنبي    مواضنن  فنن  الصننالة لهننم ُأبيحنن  إنمننب قبلننه األنبيننب  كبننن و ،أم 

  ..(5) الكنبئ و كبلبوَي  :مخصص 

                                                 



 

 
 

 جداملبحث األول: تعريف اإلمامة واإلمام واملس                          
 ...» :قب  أنه -- النب  ع  -- ذر   أب  حديث ف  ثب  وقد

- (2) النوو  اإلمبم قب  ،(1) «مسجد فهو ،فص ِّ  الصالة أدركت  أينمبو

 م  الشر  استثنبه مب إال  المواض جمي  ف  الصالة جواز فيه» :- ¬

 ،كبلمابل  :النجبس  فيهب الت  المواض  م  غيرهبو ،المهببر ف  :الصالة

 ...،اإلب  أعطبن ذل  فم  :آخر لمعنى عنه ُنهو َ  مب كذاو ،المجارةو

  .(3)«فيهب ردو لحديث ؛غيرهبو ،الحمبمو ،الطريق قبرع  منهو

 ألنهو ؛أهله يجم  نهأل ؛بذل  م  ُس  ،للمسجد نع    فهو :اجلامع أما

 «الجبم  مسجد» :يجوزو ،الجبم  المسجد :فيهب  ،لالجتمب  عالم 

 ُتصلَّى الذ  للمسجد يهب و ،(4) الجبم  اليوم مسجد :بمعنى ،ببإلضبف 

  .معلوم ق و ف  النب  يجم  ألنه ؛صغيرا   كبن إنو ،الجمع  فيه

   

                                                 





 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
  

 اإلمامو اإلمامة مكانة :الثاني مبحثلا
 

-الله رسو  توالهب مهم  ديني  ظيف و اإلمبم  :اإلمامة مكانة :أواًل

 ،كبير شر    ه و .بعده م  الراشدون خلفب ه توالهبو ،بنفسه -‘

 الصالة ف  اإلمبم ألن ،مهم  مكبن  اإلسالم ف  لهبو ،عظيم فضلهبو

 ،الطبع  على عونو ،الخير إلى سبق فه  ،شريف  مرتب  اإلمبم و ،قدوة

 عموم ف  داخل  ه و ،ببلطبع  المسبجد ُتعمر بهبو ،مبع الج مالزم و

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) :تعبلى قوله

 الصحبب  بع  كبن لهذاو .[10 :الفرقبن] (ۓ ے ے ھ

 بلمو  ،(1) « ...قوم  إمبم اجعلن » :‘ للنب  يهو  أجمعي  

  .األجرو الفضيل  م  ذل  ف  يعلمون

 بهنب ببلهينبم أولنى كنبن ،شخص ف  اإلمبم  مؤهالت توافرت كلمبو 

  .غيره يوجد لم إذا بهب الهيبم عليه يتعي  ب  ،دونه هو مم 

 إلنى عنبد منذن    م  كمو ،ندم  مفر   م  كمو ،اهتد  ضب    م  فكم

 اللنه جنهو يريندون النذي  األئمن  أولان  بسنب  اللنه بعند ذل  ك  ،الله

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 ،حبنهسننب لكتببننه جينندة قننرا ة تعننبلى اللننه منننحهم ممنن  ،اآلخننرة الندارو

 لهنب تطمنا و ،األفاندة لهب تخب و ،الهلو  لهب تخش  ،جذاب  أصواتًاو

 الكنريم الهرآن :م  المستمدة العلمي  الدرو و ببلكلمبت أو ،النفو 

   .المطهرة السن و

 اإلمبم كبن إذا سيمب الو ،الدي  ف  اإلمبم  م  الصالة ف  اإلمبم  

 م  بذل  فإنه ،سجدالم إلى يحضر لم  التذكيرو الوعظو النص  يبذ 

 قب  ،العم و الهو  صبل  بي  يجمعون الذي  ،تعبلى الله إلى الدعبة

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ):تعبلى

  .[00 فصل ] (ڈ ڈ

 الو ،-ببللنه العينبذو - ،محنروم إال بهنب الهينبم عن  يرغ  ال اإلمبم  

  .ببلله إال قوة الو حو  الو مخذو  إال منهب فب األكْ   يمنَ 

 فن  بنه  المهتنَد  فهنو ،اإلمنبم فضن و ،اإلمبمن  فضن  ينكنر أحد الو 

 تننوقيرو احتننرام نظننرة إليننه ينظننرون فبلنننب  ،الصننالة خننبرجو الصننالة

 من  »و ،(1) «خبصنتهو الله أه  هم الذي  ،الهرآن أه  م » فهو ،إجال و

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 عننه الجنبف  أو ،فينه الغنبل  غينر الهنرآن حبفظ إكرام ،تعبلى الله إجال 

 مشنكالتهم يحن  من  هنوو ،لهم قدوة أنه على إليه ينظرون فبلنب  ،(1)«

 ڻ) :تعنبلى قنب  .كبينرةو عظيمن  اإلمنبم فمسؤولي  ،تعبلى هالل بعد

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ،الخيننر فنن  بنننب ُيهتنند  أئمنن  اجعلنننب :فننبلمعنى ،[10 الفرقننبن] (ۓ ے

 حتنى قبلنب بم  نأتم :قي و ،الخير إلى دعبة ،مهتدي  هداة اجعلنب :قي و

  .(2) بعدنب م  بنب يأتم

 يخفنى الو ،منكنر عن  نهن   و بمعرو  أمر  و ،تذكيرو تعليم فبإلمبم  

 تنذه  ببلتذكيرو الجه  ياو  فببلعلم ،عظيم  منال    م  األمور لهذه مب

 بننبألمرو ،عنننه اإلعننراض محنن  النندي  علننى اإلقبننب  يحنن و ،الغفلنن 

 تضنمح و المجتمن  ف  الله طبع  تسود المنكر ع  النه و ببلمعرو 

 الشنر يهن و الخينر يكثنرو ،الرذيلن  تنحسرو ،الفضيل  تنتشرو ،المعصي 

 بإمنبم الندنيب سعدت كمب األْكَفب  ببألئم  النب  يسعدو ،البد  تندر و

  .‘ األئم 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 إلنى الدعبةو ،فضيل و خير ك  إلى داعون ،الله لدي  غونمبلِّ  فبألئم 

 ،المنكننر عنن  النننبهون رو بننبلمع اآلمننرون فهننم ،النننب  خيننر هننم اللننه

 ،المصلحون الصبلحون الله دي  ع  ونالذاب   ،الله حدود على الهبئمون

 ڇ) :تعنبلى قنب  عديندة مواضن  فن  امتدحهمو همعلي الله أثنى الذي 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

  (گ گ

 هسبيل أن يخبر بأن نبيه الله أمر » (1) :- ¬- الهيم اب  يهو  

- الله رسو  سبي  على فهو تعبلى الله إلى دعب فم  الله إلى الدعوة

 فلي  ذل  غير إلى دعب م و ،أتببعه م  هوو بصيرة على وهو- ‘

 الله إلى فبلدعوة ،أتببعه م  هو الو بصيرة على هو الو ،سبيله على

 أفض  األم  إلى سننه تبليغو .....أتببعهمو المرسلي  ظيف و ه  تعبلى

 م  كثير   يفعله السهبم تبليغ ألن ؛العدو نحور إلى السهبم يغتبل م 

 ف  خلفب همو ،األنبيب  رث و إال به يهوم فال السن  تبليغ أمبو ،النب 

  .(2) «أممهم

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 تجنر المغرينبتو الفنت  من  لعواصنف غبلبًا تتعرض المجتمعبتو 

 ،العببد ر  طبع  ع  تصرفهمو ،اإلفسبدو الفسبد إلى جرا   النب  بع 

 بنه فتحينب إخواننه علنى المشنفق رالمحنذِّ  رالمنذكِّ  اإلمنبم دور يأت  هنبو

 األجنر من  بنذل  لنه فيكنون ،مغبليههنب يدينه علنى اللنه يفنت و ،الهلو 

 ُهد   إوَلى َدَعب َم ْ » :بهوله- ‘- النب  نهبي   مب الجاي  الثوا و ،العظيم

ْثُ   اأْلَْجرو  مو ْ  َلهُ  َكبنَ  ن ْ  َذلونَ   َيننُْهُص  اَل  َتبوَعهُ  َم ْ  ُأُجورو  مو مْ  مو هو  َشنْيا ب ُأُجنورو

ْثمو  مو ْ  َعَلْيهو  َكبنَ  َضاَلَل    إوَلى َدَعب َم ْ و ْثُ   اإْلو  َذلونَ   َينُْهُص  اَل  َتبوَعهُ  َم ْ  آَثبمو  مو

مْ  مو ْ  هو   .(1) «َشْيا ب آَثبمو

 م  أجر مث  األجر م  له بدعوته الهد  إلى المتسب  إن» :العلمب  قب  

 ألن ؛به ض  م  زرو مث  الوزر م  عليه الضالل  إلى المتسب  كذل و ،به اهتد 

 فنا  ضاللتهم ف  قدرته بذ  الثبن و ،النب  هداي  ف  قدرتهو سعهو بذ  األو 

  .(5) «التبم الفبع  منال  منهمب احدو ك 

هُ  َيْهدو َ  أَلَنْ » :- -لعل  -‘- النب  صي و ف  جب و   بوَ   اللَّ

 اإلب  ه  النعم رمْ ُح و ،(3) «النََّعمو  ُحْمرُ  َلَ   َيُكونَ  َأنْ  مو ْ  َ  لَ  َخْير   َرُجال  

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 الش   نفبس  ف  المث  بهب يضربون العر ، أموا  أنف  ه و رمْ الُح 

  .كله الدنيب خير ع  كنبي  فه 

 الظن  فمنب فهنط احندو رجن  يهتند  أن كبينر حظ  و ،عظيم فض    إنه

ننهَ  إونَّ » :‘ يهننو و ،!؟النننب  منن  طوائننف بننه يننوم كنن  يهتنند  بمنن   اللَّ

نَمَواتو  َأْهَ  و َماَلئوَكَتهُ و  َحتَّنىو ُجْحروَهنب فن  النَّْمَلن َ  َحتَّنى األرضني و السَّ

مو  َعَلى َلُيَصل ونَ  اْلُحوَت    .(1) «اْلَخْيرَ  النَّب و  ُمَعلِّ

 أمراض ألن ؛قيبم خير الرسبل  بهذه يهوم م  إلى محتبجون النب و 

 ،الشهوات إلى المي و ،الغفل و الجه  :ف   تكم الحهيهي  المجتم 

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی) :تعبلى يهو 

 إذا العل  هذه أن يخفى الو ،[06 :الروم](خت حت جت يب ىب

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ) :يهو  اللهو البال ، نا و الخبث ركثُ  رتكثُ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

  .[03 :العنكبوت] (ڇ چ

                                                 



 

 
 

 مكانة اإلمامة واإلمام املبحث الثاني:                          
 فندا  ،العلن  هنذه معبلجن  يتنولى لكوننه تعظم اإلمبم منال  نفإ لهذا 

 عننهم يرفن  الذ  العلم إلى النب  حبج و ،ببلعلم إال له دوا  ال الجه 

 الشنرا و الطعنبم إلنى حبجتهم م  أشد غشبوته ياي و الجه  حجب 

  .العميم الغيث إلى المجدب  األرض حبج  م  أعظمو

 ببلرشند لألئمن - ‘- النبن  دعنب دفهن عظيمًا اإلمبم  أمر كبن لمبو 

َمبمُ » :-‰ – فهب      اإْلو
ُهنمَّ  ُمنْؤَتَم    اْلُمَؤذِّنُ و َضبمو نْد  اللَّ  َأْرشو

نن َ  مَّ
ننرْ و اأْلَئو نوي َ  اْغفو  االجتمننب  رمننا اإلمبمنن  أن المعلننوم منن و ،(1) «لوْلُمننَؤذِّ

 نفنر ثالثن  كنبنوا لوو إمبم اتخبذ على ‘ النب  حث فهد لذا ،االئتال و

ُهمْ  َثاَلَث    َكبُنوا إوَذا» :‘ قب  حيث ،فهط ُهمْ و َأَحُدُهمْ  َفْلَيُؤمَّ َمبَم و  َأَحه   بوبإْلو

 ثالثن  كنبنوا لنوو إمنبم ببتخنبذ شنرعًا منأموري  كنبنوا فنإذا ،(2) «َأْقَرُ ُهمْ 

  ؟كبيرا   جمعًا كبنوا إذا فكيف ،فهط

نو ،عظيمن  رسنبل  اإلمبمن  ُتعند غينرهو هنذا أجن  وم   جسنيم   مهم 

 الخلنق صنفوةو ،الحنق دعنبة المطلنو  الوجه على بهب للهيبم الله قيوف  

  .الصحيح  العهيدة ا ر  ُح و ،الدي  حمبة

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 هو ،اإلسالم ف  للمسجد األو  اإلمبم كبن لهد :اإلمام مكانة :ثانيًا

 الهبئندو ،العنبد  الحنبكمو ،الهندوة الرسنو  :األو  المسنلمي  أمر ل و

 الننر و و ،المننؤثر الخطينن و ،لنندي ا فنن  الفهيننه المفتنن و ،الشننجب 

  .-‘- الله رسو  إنه ،الرحيم

 فن  يجتهندون كنبنوا النذي  ،الراشندون خلفنب ه ذلن  علنى تبعنه ثم 

 الحنب  رتغي   ثم ،بغيرهم أو بأنفسهم المتعلق نشبطهم ك  ف  به االقتدا 

 اإلفتب و ببلتعليم العلمب  اختصو ،ببلسيبس  األمرا  فبختص ،ذل  بعد

  :الفريهي  بي  تعبون جودو م  ،طبهبُخ و ،المسبجد إمبم و الهضب و

 حصنل  ثم ،ذينف   :األمرا  فريقو ،الحق  يبي  و نص ي :العلمب  فريق

 العلمب  بي  نكد انفصبم ذل  تب  ،األمرا و العلمب  بي  اختال و فجوة

نو ،اإلسنالم  العبلم ف  الحكبمو  بسنب  المسنلمي  بني  الشنهبق  تمك 

  .السيبسي  الهيبدةو ،الدين  التوجيه افتراق

 يصنننل  النننذ  أن ن الُسننن كبنننن  وقننند» :- ¬- تيميننن  ابننن  قنننب 

 النذي  ،الحر  أمرا  هم ،بهم يخط و ،الجمبع و الجمع  ببلمسلمي 

 بكنر أبنب -‘-النبن  مقند   لمنب لهنذاو ،األجننبد على السلطبن نوا  هم

 كنبنو ،غيرهنبو الحنر  إمنبرة فن  المسنلمون منهقد   ،الصنالة ف  

 للصنالة ينؤمره النذ  هنو كنبن ،حنر  علنى أميرا   بعث إذا -‘- لنب ا



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 اسنتعم  كمنب ،مدينن  علنى نبئبنًا رجنال   اسنتعم  إذا كذل و ،بأصحببه

 علينًاو ،الطنبئف على العبص أب  ب  عثمبنو ،مك  على سيدأُ  ب  ب عت  

 نبئبنه كنبن ،نجنران علنى حام ب  عمروو ،اليم  على موسى أببو معبذا  و

 أميننر يفعلننه ممننب ،غيرهننبو الحنندود فننيهم يهننيمو ،بهننم  يصننل الننذ  هننو

   .الحر 

 بعن و ،األمنويي  الملنوك من  بعندهم َمن و ،بعنده خلفب ه وكذل 

  .(1) «الجهبدو الصالة الدي  أمر مهأ ألن ذل و ،العببسيي 

 المجتمنن  فنن  المسننجد إمننبم ُرتبنن  بيننبن :هننو هننذا منن  المهصننود إن 

 أو للمسنلمي  إمبمنًا لكوننه ،النبه  اآلمر كبن المسجد إمبم ،اإلسالم 

 منن  فتننرة فنن  ،ببلمسننجد السننلطبن صننل  ضننعف  ثننم ،للحننر  أميننرا  

 النبصنحي  المسنبجد أئمن  فأصنب  ،بنه العلمنب  صنل  قوي و ،الفترات

  .الدي  ألحكبم المنفذ هو السلطبنو ،األمنب 

ننو ،المسننجد ظيفنن و ضننعف  األيننبم مننرور منن و   ،اإلمننبم أهمينن   قل 

 ذات كبنن  إذا إال ،المسنجد إمبم  ف  يرغبون ال الكببر ب العلم فأصب 

 ،األزهنر الجبم و المهد  بي و ،كبلحرمي  ،النب  عند نفسهب ف  بب 

   .العلم لطلب  حلهبت فيهب به  الت  الجوام  بع و

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: مكانة اإلمامة واإلمام                          
 إلنى للندعوة محنال   ،الننب  بعن  عنند المسنجد مفهوم صبر لذل 

 الهنرآن تنالوةو ،النوافن  من  بشنيا  و ،شب  لم  الفرائ  أدا َ  ثم ،الصالة

 ،اآلخننر الوقنن  يحنني  أن إلننى أبوابهننب غلننقتُ  ثننم ،األوقننبت بعنن  فنن 

   .هكذاو

 المجتم  ف  مكبنته للمسجد يعيدوا أن اآلن المسلمون أراد فإذا 

 أن بد فال ،قب  م  يؤديهب كبن كمب ،ظيفتهو فيه ليؤد  اإلسالم 

 :الهبئ  تعبلى الله ادأر كمب ترفعه الت  األسبب  إيجبد ف  يجتهدوا

 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ)

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

  .[01ن01 :النور] (ٿ ٿ ٿ ٿ

 كفب ةو ،موقعه بحس  مسجد لك  الكف  اإلمبم إيجبد ذل  وم 

 ،الهولي  سنتهو ،الفعلي  -‘- الله رسو  سيرة م  تؤخذ إنمب اإلمبم

  .اض المتو البحث هذا كبن لذل و

   

 

 

 



 

 
 

 املبحث الثالث: التفضيل بني اإلمامة و األذان                          
 

 

 

 األذان و اإلمامة بين التفضيل :الثالث المبحث
 

  :األذانو اإلمامة بني التفضيل األول املطلب

 بعضهم فبختبر األذان،و اإلمبم  بي  المفبضل  ف  العلم أه  اختلف

 األذان تفضني  بعضنهم اختبرو ،- ^- النب  مهبم ألنهب اإلمبم  تفضي 

 أعظم. فضله ف  الواردة األحبديث ألن

 هنوو المبلكين ، بعن و الحنفي ، منهمو الفههب ، جمهور صرح وقد

 لمواظبن  اإلقبم ،و األذان م  أفض  اإلمبم  بأن أحمد: مذه  ف  رواي 

 بهنب يهنوم أن -‘ -النبن  أمنر لهنذاو عليهنب، الراشندي  الخلفب و النب 

 قنب : الخندر . سنعيد أبن  حديث ف  رو  كمب أقر هم،و النب  أعلم

 أحههنننمو أحننندهم، فلينننؤمهم ثالثننن  كنننبنوا إذا » :-‘ – النبننن   قنننب

  (1).«أقر هم

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: التفضيل بني اإلمامة و األذان                          
 قنب : حينث لإلمبم  الصحبب  أفض  اختبر -‘ – النب  مرض ولمب

 اإلمبمن  فن  تهديمه م  الصحبب  ففهم (1) «ببلنب  فليص  بكر أبب مروا»

 .(2) الكبر  اإلمبم  استحهبقه الصغر 

 منذه و المبلكين ، بعن  و قن هنوو أفضن ، األذان آخنر: قو  وف 

 ضنبم  اإلمبم» :-‘ – النب  لهو  أحمد، مذه  ف  رواي و الشبفع ،

 . (3)«للمؤذني  اغفرو األئم  أرشد اللهم مؤتم ، المؤذنو

 عمنر قنب و اإلرشنبد. م  أعلى المغفرةو الضمبن، م  أعلى واألمبن 

 .(4)«ألذن  الخالف  لوال» قب :¢

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ) :تعننبلى لهولننه

 فننننن  نالننننن  :-~- عبئشننننن  قبلننننن  ، (ڈ ڈ ڎ

 .المؤذني 

                                                 



 

 
 

 و األذاناملبحث الثالث: التفضيل بني اإلمامة                           
 األو  الصنفو النندا  فن  مب النب  يعلم لو» :- ‘ – النب  لهو و 

 » :‘ قولنننهو .(1) «السنننتهموا علينننه يسنننتهموا أن إال يجننندوا لنننم ثنننم
  .(2)«الهيبم  يوم أعنبقب النب  أطو  المؤذنون

 يغفنر المؤذن» قب : -‘ – لنب ا ع  - ¢ – عبز  ب  البرا  وع 

 « معه صلی م  أجر مث  لهو يبب ، و رط  ك  له يشهدو صوته، مد له

 نذ  أ منن » :-‘- اللننه رسننو  قنب  :قننب  –¢ - عبننب  ابنن  عن و ،(3)

 رضن - عمر اب  ع و ،(4)« النبر م  برا ة له كتب  سني ، سب  محتسبب

 سنن ، عشنرة نتن اث نأذ    من» قنب : - ‘- اللنه رسو  أن ،- عنهمب الله

 ثالثنون بإقبمتهو حسن ، ستون مرة ك  بتأذينه له كت و الجن ، له جب و
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 الهنندرو الفضنن ، هننذا مثنن  اإلمبمنن  فضنن  فنن  يجنن   لننمو ،(1)« حسننن 

 .(2) األجرو الشر و

 اإلرشنبد، من  أعلنى المغفنرةو الضنمبن، من  أحسن و أعلى واألمبن 

 الراشندون خلفنب ه الو األذان بمهمن  يهنم لنم - ‘- النبن  كون قبلوا:

 التن  المسنلمي  بمصبل  النشغبلهم عنه؛ قتهمو لضيق فيه السب  يعود

 » اق:المنو   قنب  أوقبته، مراعبةو لألذان، يتفرغوا فلم غيرهم، بهب يهوم ال

 يعجلنوا لنمو الصنالة، علنى حن  قنب  لنو ألننه األذان ‘النب  ترك إنمب

 گ گ ک ک ک ک ڑ) تعنبلى: لهوله العهوب ؛ لحهتهم

  (ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .الفض  ف  سوا  أنهمب المبلكي و الشبفعي و الحنفي  عند قو  وهنبك

 نفسنه من  علنم إن أننه الشبفعي و المبلكي  م  ك  عند آخر قو  ف و 

 أفضن  فنبألذان إالو أفضن  فه  خصبلهب جمي  و اإلمبم  بحهوق الهيبم

 .(3) انتهى "

                                                 

(5)
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 تركهنب؟ أم أفضن ، فعلهنب هن  اإلمبمن  ع  - ¬- تيمي  اب  ا ُس و

– الصنحبب  بعن  كنبن لهنذاو بذل . أجر لهو بهم، يصل  ب  فأجب :

 لمنب (1)« ...قنوم  إمنبم اجعلن » :-^– للنب  يهو  أجمعي  - 

 أن العظنيم الفضن  هنذا يمن  الو األجر.و الفضيل  م  ذل  ف  يعلمون

 فينه لمنبو ى،تعنبل اللنه ذكر إعالن م  فيه لمب أكثر، ثوا  له األذان يكون

 .(2)اإلمبمن  من  أفضن  األذان أن - ¬- تيمين  اب  اختبرو المشه . م 

 - عيهم  اللي  رضي – الراشندي  الخلفنب  إمبمن  و -‘- النبن  إمبمن  أمب

 الجمن  يمكن  لنمو األعظنم اإلمنبم ظيفن و فإنهنب علنيهم، متعين  فكبن 

 األذان مننن  أفضننن  حههنننم فننن  اإلمبمننن  فصنننبرت األذان بننني و بينهنننب

 هنو هنذاو .(3) أفضن  األذان النب  ألكثر كبن إنو ،أحوالهم وصلخص

 أعلم. اللهو أفض  األذان أن الراج 

  :املؤذنو اإلمام تآلف :الثاني املطلب

 بني  الدائم  الصف  ه  األخوة رابطو المحب و لف األُ  تكون أن يج  

 ،المنكننرات فيننه فشنن  عصننر فنن  نحنن و سننيمب ال ،المننؤذن و اإلمننبم

                                                 

(2)
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 اصنيبدو ركُثنو ،الفسنبد قع رُ  اتسع و ،الحميدة األخالق هفي انتكس و

 سند المنؤذنو اإلمنبم علنى فيجن  ،الجينف اآكلنوو ،األخطب و العيو 

 صبح  منه عليهم يدخ  ال حتى ،الذريع  سد بأقفب  قفلهو ،البب  هذا

 يموتنوا حتنى ،ظنبلم أو ،ننبقم أو ،حبسند أو ،جبهن  أو ،نميمن  أو ،غيب 

 ف  أخطأ نهإ لإلمبم ق " :له يهولهو للمؤذن يأت  النب  فبع  .بغيظهم

 ،"الصالة يهصر أو ،بنب يطي  أو ،األمر ذل  يفع  لم لمبذا أو ،كذاو كذا

 جبهن  اإلمنبم أن  يبني   حتى ،الفضيح  بب  م  نصيح  ،دوالي  هكذاو

 ،ذل  نحو أو ،الصالة جن  م  فع  أو ،معين  بهرا ة أو ،شرع  بحكم  

 يهولنه فيمنب صنبدقًا كنبن إن ُيحيله أن ،هذه الحبل و المؤذن على فينبغ 

 األمنر أن ُيحتمن  لكن و ،المنؤذن لي و الشأن صبح  ألنه ،اإلمبم إلى

 لغنرض ،السنمع  تشويهو ،الخل  رقع  توسي و ،الفضبئ  نشر قبي  م 

 سن و ،كبلغيبن  الكبنبئر من  ملن ُج  ذلن  فن  دخن و ،الرجن  نفن  ف 

 صنبحبهب يعبق  الت  الكببئر م  ذل  غير إلى ،معبيبهم إظهبرو ،النب 

  .ببلله العيبذو ببلنبر

 ،الصننوت كمكبننرات آذانهننم يجعلننوا ال أن المننؤذنو اإلمننبم فعلننى 

 م و ،له يتوجه لإلمبم ينص  أن أراد م  ب  ،غبدي و رائح  ك  يسمعون

 بني  الينوم تحصن  مشنبك  من  كنمو .إلينه يتجنه المؤذن ينص  أن أراد

 ،زنو لهننب ُيهننبم الو ،قنندر لهننب رُيهنند   ال ،تبفهنن   ألسننبب اإلمننبمو المننؤذن
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 لننه الشنيطبن لكنن و ،عنهنب التغبضنن  أو ،حلهنب ببإلمكننبن ،دنيوين  ألمنور

 فمننهم ،بعهولهم التالع و ،النب  على اللع  ف  أسبلي  لهو مداخ 

 من  لهب بد ال مشكل  فك  ،عنه صد م  منهمو ،معه سبرو أثره اقتفى م 

 اللنه بنإذن تحصن  فلن  النينبت خلصن و ،الجهنود تكبتفن  لنوو ،ح 

 ألن ،المننؤذنو اإلمننبم خننصأُ و ،الننبع  بعضننهم النننب  بنني  مفسنندة

  .عنهمب الحديث

 ،األشنهب  خنوةاإل من  أكثنر منؤذنو إمبم م  جدنبو كم المهبب  ف و 

 مننببر علنى المتحنببي  أنو ،تعنبلى اللنه فن  الح  فض  م  يعرفبنه لمب

 يظلهنم النذي  من  هنم كنذل و ،رحم ال يمي  على الهيبم  يوم نور م 

  .ظله إال ظ  ال يوم ظله ف  الله

   



 

 
 

 املبحث الرابع: طلب اإلمامة وأخذ اأُلجرة عليها                          
 

 عليها جرةاألُ  أخذو اإلمامة طلب :الرابع لمبحثا 
 

 )وزارة المب  بي  م  رزقًا اإلمبم يأخذ أن إمب تخلو، ال اإلمبم أجرة 

 الننب  من  أجنرة يأخنذ أن إمبو الصالة، ف  للنب  إمبمته مهبب  المبلي (

 ؛السنلف ببتفنبق جنبئا فإنه المب ، بي  م  الرزق أخذ فأمب ذل .  مهبب

 ألنو المعبوضن ، بب  م  فإنهب اإلجبرة بخال  اإلحسبن، بب  م  ألنه

 إلنى نفعنه يتعند  لمن  بذلنه كنبن فنإذا المسنلمي ، لمصنبل  المب  بي 

 من  ألننه أخنذه، لآلخذ كبنو المصبل ، م  كبن إليه محتبجب المسلمي 

 .(6) المصبل  بهذه يهوم م  على الوقف جر م جر و أهله

 بينن  من  يؤخنذ منب وأمنب» :- ¬- تيمين  ابن  اإلسنالم شني  وقنب 

 عمن  فمن  الطبعن ، علنى لإلعبنن  رزق   بن  أجرة؛و عوضًا فلي  المب 

 المب  كذل و الطبع ، على للمعون  رزق فهو يأخذه مبو ُأثي  لله منهم

 لني  كذل  المنذورو ل ،كذ به الموصىو البر، أعمب  على الموقو 

 أعلم. اللهو الراج  هو هذاو (.5) «كبألجرة

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: طلب اإلمامة وأخذ اأُلجرة عليها                          
 للعم ؛ محبط الني  ف  تشري  ك  لي  أنه ُيعلم أن كذل  وينبغ 

 الجهبد ف  فمثال   األعمب ، م  كثير ف  التشري  أجبز قد- ن- الله فإن

 على األجر حصو  ذل  ينف  الو الغنيم  أخذ عالو ج  الله أجبز

 ڳ ڳ)تعبلى قب  التجبرة تعبلى الله أجبز الحج  فو الجهبد،

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 تعم ه  المنبف » :- ¬- الشوكبن  قب  [.52 ]الحج: (ۀ ۀ

 تعبلى: قوله ف  كمب التجبرة قي :و قب : ثم اآلخرة،و الدنيب منبف 

 ]البهرة: (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)

612] (6.)  

 الشنبفعي  ) الفههنب : جمهنور  ذهن فهند النب ، م  األجرة أخذ أمب 

 إلمبمن  االسنتاجبر جنواز عدم إلى ( لحنفي ا م  المتهدمونو الحنببل ،و

 الهرين ، أهن  من  بكوننه فبعلهنب يختص الت  األعمب  م  ألنهب الصالة،

 لهولنه الهنرآن، تعلنيمو األذان من  كنظبئرهنب عليهب االستاجبر يجوز فال

 يصننل  اإلمننبم ألنو .(2)«بنه تننأكلوا الو آنالهننر اقنر وا» :‰
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 ش   نيته على توقف إنو اإلمبم ، ينو لم إنو به اقتد  أراد فم  لنفسه،

 فيمنب العبند ألنو بنه، تخنتص فبئندة هنذهو الجمبعن ، فضنيل  إحراز فهو

 ٺ ٺ) :تعننبلى قننب  لنفسننه، عبمنن  الطبعننبتو الهربننبت منن  يعملننه

 يستحق ال لنفسه عم  م و ،[۰۱]الجبثي : (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

  .(1)غيره على جراأل

 كرهو صالة م  أو حدهو األذان على األجرة أخذ جبز المبلكي : وقب 

 .(2)المصلي  م  نفال   أو كبن  بفرض   حدهب،و الصالة على األجر

 الهننرآن لتعلنيم االسننتاجبر جنواز الحنفينن  متنأخر  عننند بنه والمفتنى

 أو هندببلع المسنمى دف  على المستأجر يجبرو األذان،و اإلمبم و الفههو

 مدة. تذكر لم إذا المث  أجر

 لظهننور الهننرآن ضننيب  خشنني  هنن و ببلضننرورة، للجننواز واسننتدلوا

 .(3)اليوم الديني  األمور ف  التوان 

 إلننى يننؤد  أجننرة إعطننبئهم عنندم ألن الننراج  هننو بننبلجواز والننرأ 

 التاامنهو نفسنه اإلنسنبن حنب  مهببن  األجنرة فتكنون المسنبجد تعطي 
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نه هقتنو َيسنتهلو  عمن    المسنجد إمبم م ع ألن-و معينب، مكبنب  فهنو ،كلَّ

ننَد  أالو المسننجد منن  قريب ننب يكننون أن إلننى ُمضننطر    أوقننبَت  ألن ؛عنننه َيبتعو

ب    الصلوات  من  كثينر فن  الندين َّ  المرجن َ  ُيمثِّن  اإلمنبم كبن إذاو .ُمتهبرو

 منب  الصنبلوحي  علنى َيحفنظ يكفينه رات و  اعطب هو إنصبَفه فإنَّ  ،األحيبن

  .مجوههو

 روات و  مث  األئم  رواتُ   تكون أن يج  الموضو  نف  ف  و 

 توجههو أدائهم على تشر  الدول و ،أمثبلهمو الُمعلِّمي  م  الموظَّفي 

 أمر   الخطبب و األئم  إغنب و السن ،و للكتب  الموافق الصحي  التوجيه

 م  الذ  المهم المنص  هذا لشغ  يتفرغوا حتى األهمي  غبي  ف  مهم

  األم . تصل  ثم م و المجتمعبت، تصل  لهخال
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  بها أحق منو اإلمامة أنواع :الثاني الفصل 
 

  :مببحث أربع  وفيه

 الراتب اإلمام :ألولا املطلب
 امتأخًر اإلمام صلو إذا :الثاني املطلب 

  



 

 
 

 املبحث األول: أحق الناس باإلمامة                          
 

 باإلمامة الناس أحق :األول المبحث

 

 لُبعند فنظنرا   ،بهنب األحنقو اإلمبمن  مسنأل  م  نعبن  اليوم أننب ش  ال 

 األكبر أن النب  بي  انتشر ،الغرا  الشريع  تعبليم ع  النب  م  بع ال

 فنال ،خطنأ ذلن  أن ري  الو ،جبهال   كبن لوو ،النب  يؤم الذ  هو سنًا

 ،الصالة ه و الشهبدتي  بعد اإلسالم أركبن م  رك  أهم ف  النب  يؤم

 يهن  منأزق أ  من  الخروج يستطي  ،السن و ببلكتب  عبلمًا كبن م  إال

 فنال الجبهن  أمنب ،المطهنر الشنر  أحكنبم فنقو خروجنًا ،صالته ف  فيه

 اقن   و هنذاو ،بلن  الطني  زاد ،مأزقنه من  خنرج إنو ،يخنرج لن  أننه ش 

  .حهيه 

 ب  ،الصالة بأحكبم علم على يكون أن يج  اإلمبم أن المهصود 

 اإلسالم أركبن بأحكبم يلموا أن نسب   و رجبال   المكلفي  ك  على يج 

 لهواُخ و ،تعبلى الله يعبدون فهم ،بهب الجه  يسعهم ال ألنه ،الخمس 

 (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ) :تعبلى قب  ،ذل  أج  م 

 ال حدهو الله عببدة هو الخلق خلق م  األص  كبن فلمب ،[51 الذاريبت]

 الو ،ربهم يعبدون كيف يتعلموا أن ،جميعًا النب  على ج و ،شري 

  .السن و الكتب  أحكبم بمعرف  إال ،ذل  يتأتى
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 حنديث من  السنن  فن  جنب  مب ب  ،الس  كبير لي  ببإلمبم  فبألحق 

 بأن الهوم أحق » :قب  -‘- النب  أن ،-– األنصبر  مسعود أب 

 فنأعلمهم ،سنوا  الهنرا ة فن  كنبنوا فنإن ،اللنه لكتنب  أقر وهم ،يؤمهم

 الهجرة ف  كبنوا فإن ،هجرة فأقدمهم ،سوا  السن  ف  كبنوا فإن ،ببلسن 

  .(1)«سنًا فأقدمهم ،سوا 

 يتولننون ممنن  األخيننرة المرحلنن  فنن  جننب  السنن  كبيننر نننر  هكننذاو 

 أحنق أننه شن  فال عبلمًا كبن إن أمب ،لديه علم ال كبن إذا هذاو ،اإلمبم 

  .اإلسالم ف  ضلوعهو ،لعلمه نظرا   ،غيره م  بهب

   :باإلمامة الناس فأولى

  :األقرأ -1
 علنى لإلمبمن  ممهد   فهو ،غيره م  حفظًا األكثر الهرآن صبح  هوو 

 لحنديث ،(2)مننه أعلنم غينره كنبن لنوو ،حفظنه مثن  يحفظ ال مم  غيره

 حنديثول ،(3) « قرآننًا أكثنركم لينؤمكمو ...» :مرفوعًا سلم  ب  عمرو

 أحههننمو ،أحنندهم فليننؤمهم ،ثالثنن  كننبنوا إذا » :مرفوعننًا سننعيد أبنن 
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 -‘-النبن  أصحب  أن على يد  الحديث هذا .(1) « أقر هم ببإلمبم 
 منن و ،يهرئننوا أن قبنن  فيتفههننون ،السنن  فنن  كبننبر هننمو ُيسننلمون كننبنوا

 إال قنبر  فيهم يك  فلم ،يتفههوا أن قب  صغبرا   الهرا ة يتعلمون بعدهم

  .فهيه هوو

 يحفظنون أو ،الهنرآن يحفظنون كلهنم يعنن  ،الهنرا ة ف  تسبووا وإذا

 صنوتًا أحسننهمو ،حفظنًا أضبطهمو ،قرا ة أتهنهم فُيهدم ،معين  أجاا   

  .ترتيال  و

  :األفقه -2
 ،بنهنننبأركو ،شنننروطهب يعلنننم بحينننث ،الصنننالة بفهنننه العنننبلم وهنننو

 » :-¬- حجنر ابن  قب  .ذل  نحوو ،مبطالتهبو ،سننهبو ،واجببتهبو
 بمنب عبرفنًا يكنون حينث من  هنو إنمنب األقنرأ تهنديم مح  أن يخفى الو

 ُيهندم فنال بنذل  جنبهال   كنبن إذا فأمنب ،الصنالة أحنوا  م  معرفته يتعي 

  .(2) « اتفبقًا

 ،هيننهالفو ،الهننرآن صننبح  جنندو إذا فيمننب مشننهور العلمننب  وخننال 

  ؟مُيهد   فأيهمب
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 فذه  األفهه؟ أم األحفظ الصالة: إلمبم  يهدم فيم  الفههب  ختلفا

 عنندهم األصن  فن  الشنبفعي و المبلكين و الحنفي  همو الفههب  جمهور

 الصنالة فن  ببإلمبمن  أولنى الشنرعي  ببألحكبم األعلم أ  األفهه: أن إلى

 يحفظ األفهه كبن إذا ذل و ،(1)الهرآن لجمي  حبفظب كبن إنو األقرأ م 

 الواج  لكون أهم الفهه إلى الحبج  ألن الهرآن، م  الصالة به تجوز مب

 إلنى فيفتهنر تنحصنر ال فيهنب الحنوادثو امحصور   الصالة ف  الهرآن م 

 العننوارض منن  فيهننب يعننرض أن عسننى مننب تنندارك منن  بننه ليننتمك  العلننم

 إنمب الهرا ة ألن ،الهرا ة إلى منهب أهم الفهه إلى الحبج  ألنو ،المختلف 

 األركننبن لجمينن  إليننه يحتننبج الفهننهو ،احنندو ركنن  إلقبمنن  إليهننب يحتننبج

  .(2) السن و الواجببتو

 غينره علنى الصنالة إمبم  ف  -¢- بكر أبب مقد   -‘– النب  " وألن

 الكريم للهرآن منه أحفظ كبن م  منهمو ،" (3) - – الصحبب  م 

 .(1) جميعب أفهههم لكونه
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 األقنرأ أن إلنى عنندهم األصن  مهببن  فن  الشبفعي و بل الحنب وذه 

 الهنوم ينؤم » : ‘لهولنه األفهنه من  الصنالة ف  ببإلمبم  أولى األحفظو

 فنإن ببلسنن ، فنأعلمهم سنوا  الهنرا ة ف  كبنوا فإن الله، لكتب  أقر هم

 أحنق سنوا  الهجنرة ف  كبنوا فإن هجرة، فأقدمهم سوا  السن  ف  كبنوا

 .(3) (2) «سلمب أقدمهمف ببإلمبم  النب 

 ببإلمبمنن  أحههننمو أحنندهم فليننؤمهم ثالثنن  كننبنوا إذا » :‘ وقولننه

 .(4) «أقر هم

  .(5) « قرآنب كم أكثر ليؤمكم» :‘ وقوله
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 قننب و .بننه جننب  النننص ألن ،الهننرآن صننبح  مهنند  يُ  :بعضننهم قننب  

 ذلن و ،الصالة به تص  مب الهرآن م  لديه كبن إذا ،الفهيه ُيهدم :بعضهم

 يهن  منبو ،محصنور ألننه ،الصالة ف  الهرا ة م  يج  مب يعلم لفهيها أن

 صنالته يفسند منب للمصنل  يعنرض قندو ،محصنور غير الجواز م  فيهب

 ،مُيهند   النذ  هو األقرأ أن :لصحي وا .(1)فهيهًا يك  لم إذا يعلم ال هوو

 ،راتن  إمنبم هننبك يكن  لم إذا كله هذاو .الصالة بأحكبم عبرفًا كبن إذا

 ،مسنجده ف  ببلصالة أحقو ،غيره م  أولى فهو الرات  اإلمبم جدو فإن

 هنو ألننه ،ببإلمبمن  أحنق فهنو ،الفضن و العلنم أهن  من  خلفنه كبن لوو

  .المختص  الجهبت قب  م  المتعي 

  :سنًا األكرب -3
 منن  مضننى مننب كنن  فنن  النننب  يتسننبو  أن بعنند إال يكننون ال وهننذا

   .معلوم اض و هذاو ،سنًا براألك ذل  بعد فيأت  ،ببإلمبم  أحهيتهم

 يكنون السن  فن  األكبر ألنو .(2) سنب أكبركمب ليؤمكمبو :‘ لهوله

  .(3) الجمبع  كثرة تهديمه ف و ،عبدة قلبب أخش 
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 ق و حضر فإذا ،سراألُ  م  النب  بع  فيه ق و ربمب خطأ وهنبك

 فهه بأحكبم جبهال   كبن لوو كبيرهم أو جدهم أو الدهمو قدموا الصالة

 أن عليهم يج  ب  ،األولى خال و ،السن  خال  هذاو ،صالةال

 صدر ف  يك  الو ،قلي  قب  بيبنه تم كمب ،الله لكتب  أقرأهم مواهد  يُ 

 ،-‘- النب  أمر هو هذا ب  ،ذل  م  حرج الكبير األخ أو الوالد
 قب  ،مشرئب  أعنبقو ،حب ر بصدور أمره يتهبلوا أن الجمي  علىو

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ) :تعبلى

 ،[15 النسب ](وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ألنه غيره م  األولى فهو الصالة بأحكبم عبلم األ  أو الجد كبن فإن

  .الحديث ف  جب  كمب البي  صبح 

 :باإلمامة األحق يف املذاهب اختالف

 فهط الصالة بأحكبم األعلم ببإلمبم : األحق أن إلى احلنفية فذهب

 الهرآن م  حفظهو الظبهرة، للفواحش اجتنببه بشر  فسبدا  و صح 

 الصالة. به تجوز مب أ  فرض: قدرو

 الهوم يؤم» :- ‘ – لهوله للهرا ة، تجويدا  و تالوة األحس  ثم

 للشبهبت، اتهب  األكثر أ  األور  ثم (الحديث ..«الله لكتب  أقر هم

 تكثير تهديمه ف  بد الو خشوعًا أكثر ألنه سنًا؛ أكبرهم أ  :األس  ثم
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 )أ  ًاجهو األحس  ثم (ببلنب  إلف ) خلفًا األحس  ثم جمبع ،ال

 سلطبن، بينهم كبن فإن األكثر. )معتبرا   اختلفوا ثم تهجدا ( أكثرهم

 لوو المنا ، صبح  ثم الهبض ، ثم األمير، ثم مهدم، فبلسلطبن

 السلطبن مهد  يُ  هذا علىو المسجد. إمبم على الهبض  يهدمو مستأجرا  

 إمبم مثلهو البي ، صبح  مهد  يُ  أحدهمب يوجد لم فإن الهبض ، أو

 .(1) مطلهًا( غير م  ببإلمبم  أولى فهذا الرات ، المسجد

 إمبم له بمسجد لوو نبئبه أو سلطبن تهديم يند  -:املالكية ومذهب

 هدميُ و فيه، المنا  ر  ثم المسجد ف  الرات  اإلمبم ثم رات ،

 األعلم ثم الصالة( بأحكبم )األعلم األفهه ثم المبل ، على المستأجر

 الهرآن بطرق األدر  أ  األقرأ: ثم روايته،و حفظًا الحديث أو ببلسن 

 األكثر أ  األعبد: ثم الحرو  مخبرج ف  غيره م  األمك و ببلهرا ة أو

 نسبًا األرقى ثم إسالمًا، األقدم ثم غيرهمب،و صالةو صوم م  عببدة

 ثم خلهًا، األحس  ثم ،مجهوله على يهدم النس  معلومو كبلهرش ،

 يهدمو غيرهم،و الحرو الااهدو األور  قدم تسبووا فإن لببسًا، األحس 
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 أخيه، اب  على العمو االب ، على األ و الحب ، مجهو  على األعد 

  .(1)أحدهم بتهديم رضوا إذا إال بينهم، أقر  ش   ك  ف  تسبووا فإن

 لهوله اليته،و مح  ف  الوال  ببإلمبم : النب  أحق -الشافعية: مذهب

 على بيته ف  يهعد الو سلطبنه، ف  الرج  الرج  يؤم  ال» :- ‘ –

 .(2)«بإذنه إال تكرمته

 المنفع  مبل و لهب، أهال   كبن إن بحق السبك  ثم الرات ، اإلمبم ثم

 على المعيرو المكتر ، تهديم األص و اإلمع  م  ببإلمبم  أولى

 التهديم. فله أهال   يك  لم فإن المستعير

 األسبق ثم هجرة، فبألقدم فبألرو ، فبألقرأ، األفهه، يهدم ثم

 نظيف ثم ثوبًا، فبألنظف سيرة، فبألحس  نسبًا فبألفض  إسالمًا،

 أ  صورة، فبألحس  صوتًا، األحس  ثم الصنع ، طي  ثم البدن،

 بينهم، أقر  تنبزعوا،و ذكر مب جمي  ف  استووا فإن .فبلمتاوج جهًا،و

 م  أولى الببلغو أقرأ( أو أفهه كبن )وإن الفبسق م  أولى العد و

 م  أولى المهيمو العبد، م  أولى الحرو أقرأ( أفهه كبن )وإن الصب 
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 ألن البصير؛ ثم األعمىو الانب، لدو م  أولى الحال  ولدو المسبفر،

 .(1)أخش  فهو يشغله مب إلى ينظر ال األعمى

 -احلنابلة: مذهب

 الخدر : سعيد أب  لحديث األفهه قرا ة األجود ببإلمبم  األولى

 النب  قدمو ،أقر هم ببإلمبم  أحههمو أحدهم، فليؤمهم ثالث  كبنوا إذا»

 أفهه م  ذل  م  كبنو للهرآن حبفظًا كبن ألنه أبببكر – ‘ –

 الفهيه، على بر اله تهديمو أحمد مذه و .-  – الصحبب 

 )وهذا «الله لكتب  أقر هم الهوم يؤم» السببق مسعود أب  لحديث

 م  األقرأ ألن األفهه؛ عندهم يهدم فإنه اآلخري  األئم  مذاه  خال 

 ألنو اليوم؛ النب  عليه مب بخال  ضرورة، األفهه هو كبن الصحبب 

 الهرا ة(. إلى الحبج  م  أم  األمبم  ف  الفهه إلى الحبج 

 فهيهًا، يك  لم إنو فهط، قرا ة األجود ثم الفهيه، قرا ة األجود ثم

 بأحكبم األعلمو األفهه ثم فيهب، يحتبجه مبو الصالة أحكبم يعلم كبن إذا

 يحس  ال أم  فهيه على صالته فهه يعلم ال قبر  يهدمو الصالة،

 ف  استووا فإن أحكبمهب، معرف  بخال  الصالة ف  رك  ألنهب الفبتح ؛

 الحويرث: ب  مبل  لحديث سنًا، أكبرهم قدم الفهه،و هرا ةال

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: أحق الناس باإلمامة                          
 قيبسًا قريشًا، كبن م  هوو نسبًا: األشر  ثم «أكبركم وليؤمكم»

 األقدم ثم .(1)«قريش م  األئم » :- ‘ – لهوله الكبر  اإلمبم  على

 لحديث إسالمًا، األسبق مثلهو مسلمًا، اإلسالم دار إلى سبه ب هجرة

 ڍ ڍ ڇ) تعبلى: لهوله األور ،و األتهى ثم مالمتهد مسعود أب 

 يهدمو بينهم، أقر  تهدم فيمب استووا فإن (ڌ ڌ

 ف و الرات ، اإلمبم المسجد ف  يهدم كمب غيره على مطلهًا السلطبن

  .(2)لإلمبم  صبلحًا كبن إن صبحبه البي 

 : الترجي 

 الراج  فبلرأ  ،لهب المنبقش  وإجرا  ،وأدلتهب لألقوا  العرض بعد

 وذل  وغيره، األفهه على مهدم قرأاأل بأن الهبئ  الهو  هو اعلم والله

 :األتي  لألسبب 

 ثب  كمب ‘ الرسو  م  عليه منصوص النه -6

 .التأوي  تحتم  ال والت  والصريح ، الصحيح  ببالحبديث

 فهه ف  ببألعلم أو ببالقرأ هنب األفه  التأوي  إمكبني   -5

 .األدل  م  يسنده مب التأوي  لهذا نأ وخصوصب الصالة،
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 إمبم ف  يشتر  وال الصالة، ف  مهم رك  الهرا ة أن  -0

 ومنهب الصالة، فهه يعر  أن يكف  ب  فهيهب؛ يكون أن الصالة

 المتواترة، للهرا ات ضبط م  ذل  يوج  مب م  الهرا ة،

 الفهيه. على يصع  قد مب وهذا والتجويد، األدا  واتهبن

 سنب. واألكبر ور ،األ م  شدأ ربمب ب  الحب ، وكذل 

 اإلمبم تعيي  ف  جب  البب  حديث أن   نهو  أن ويمك  -0

 هذا يراعى نأو ،لإلمبم  مؤه  شخص م  اكثر وجد اذا

 ف  خال  أ  حسم ج أ م  ،‘ به قب  الذ  الترتي 

 اختيبره.
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 الصالة في اإلمامة أنواع :الثاني المبحث
 

   :اآلت  النحو على

  :الصالة يف املميز الصيب إمامة -1

 الصنب  إمبمن  أن إلنى األوزاعن و الحنببل و المبلكي و الحنفي  ذه  

 الصنب و كمنب ، حنب  اإلمبمن  ألن تصن ؛ ال الفنرض فن  للببلغ المميا

 شنرائط من  بشنر  اإلخنال  مننه ينؤم  ال ألننهو الكمنب ؛ أه  م  لي 

 الصالة.

 إمبمتنه أن المننذر ابن و إسنحبقو البصنر  الحسن و الشبفعي  وير 

 (1) «اللنه لكتنب  أقنر هم الهنوم يؤم» :‘ قوله لعموم صحيح ؛ للببلغ

 سن  دون هنمو أقوامهم يؤمون كبنوا و الصحبب  بع  أن م  رو  لمبو

 سنلم  بن  عمرو أن ثب  فهد - سني  ثمبن  أو سني  سب  أبنب  - البلوغ

  .(2) سني  سب  أو س  اب  هوو ته الله رسو  عهد على قوم  يؤم كبن
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 يندخلهب النبفلن  ألن صنحتهب علنى فنبلجمهور النفن  فن  إمبمته أمبو 

 رواين  هنوو المبلكين  عنند المشنهورو الحنفي  عند المختبرو التخفيف،

 الفرض. ف  كإمبمته تجوز ال النف  ف  إمبمته أن الحنببل  عند

 صنالة جنو و أن يرون عندهم األص  ف  الشبفعي و الحنفي  أن إال 

 عن  يسنهط أنه الحنفي  ير و المكلفي ، ع  المميا بأدا  يسهط لجنبزةا

 النرأ  علنى الممينا بفعن  األذان وجنو و التحي  رد جو و المكلفي 

 .(1) بوجوبه يهو  الذ 

 . والنبفل  الفرض ف  المميا الصب  إمبم  صح  أعلم والله والراج 

 االصم:و االخرسو األعمى إمامة -2

 ألن األصننم،و بننبألعمى االقتنندا  صننح  فنن  الفههننب  بنني  خننال  ال 

 لكن  بشنروطهب. الو الصالة، أفعب  م  بش   يخالن ال الصممو العمى

 المبلكين  صنرح كمنب األعمنى، إمبمن  بكراه  صرحوا الحنببل و الحنفي 
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 تحفظنب أشند ألننه الفضن ، فن  لألعمى المسبو  البصير إمبم  بأفضلي 

  .(1) النجبسبت م 

 ألن فضننليهمب، لتعننبرض سننوا  البصننيرو عمننىاأل الشننبفعي : قننب و 

 أقندر فهنو الخبنث ينظنر البصنيرو أخش ، فهو يشغله مب ينظر ال األعمى

 الصيبن  ترك أ  تبذ  إذا أمب يتبذ ، ال األعمى كبن إذا هذاو تجنبه، على

 .(2) منه أولى البصير كبن البذل ، ثيب  لب  كأن المستهذرات، ع 

 من  الصنالة أركنبن يتنرك ألننه بنه، دا االقتن يجنوز فنال األخنر  أمب 

 جننواز بعنندم صننرحوا الحنببلنن و الشننبفعي  إن حتننى الهننرا ة.و التحريمنن 

 أن الحنفينن  صننرحو (3)مثلننه، المهتنند  كننبن لننوو بننبألخر ، االقتنندا 

 دون التحريمنن  علننى األمنن  لهنندرة األمنن ، منن  حننبال أسننوأ األخننر 

 .)4( لعك ا يجوزو ببألخر ، األم  اقتدا  يجوز فال األخر ،

 هنو كمنب البصنير، كإمبمن  األعمنى إمبمن  أن -أعلم والله- والراج  

 عبند استخلف ‘ النب  ألن المبلكي ؛ م  والمحرري  الشبفعي  مذه 
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 مسننده فن  أحمد رواه كمب أعمى، وهو المدين ، على مكتوم أم ب  الله

 المدينن  علنى مكتنوم أم بن  استخلف ‘ الله رسو  إن :قب  أن  ع 

 .األرنب و  وحسنه .أعمى وهو بهم يصل  مرتي 

 المبلكين ؛ مذه  هو األصم إمبم  ف  -أعلم والله- الراج  أن كمب 

 فنن  أخطننأ إذا النسننب  تصننفيق وال الرجننب  تسننبي  يسننم  ال األصننم ألن

 .أعلم والله.صالته

 األخنر  قندرة لعندم تصن ؛ ال هنبأن : فبلراج  األخر  إمبم  وأمب

 .أعلم والله تهإمبم تص  فال  ة،الهرا برك  يبناإلت على

 :املرأة إمامة -3

 يجنوز ال أننهو الصنالة، إلمبمن  شر  الذكورة أن إلى المبلكي  ذه  

 أو فريضنن  الصننالة كبننن  سننوا  مثلهننب، امننرأة الو رجننال المننرأة تننؤم أن

 لنواو قنوم يفلن  لن » لحنديث: جدتو أو الرجب  عدم  سوا و نبفل ،

 .(1) «امرأة أمرهم

 صنالتهب. فتصن  إمبمنب صنل  الت  المرأة دون لمأموما صالة وتبط 

 فههننب  منن  - السننبع  الفههننب و الحنببلنن و الشننبفعي و الحنفينن  ووافههننم

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 ‘ النبن  ع  -¢- جببر روی لمب للرجب ، إمبمتهب من  ف  - المدين 
 أنهننم إال ،(1) « رجننال امننرأة تننؤم  ال» فهننب : ،اللننه رسننو  خطبنننب قننب :

 جننبئا، هنذا أن فينرون للنسننب  المنرأة إمبمن  ل مسننأ فن  المبلكين  خنبلفوا

 أنهنب ~ عبئشن  عن  رو  لمنب للنسنب ، إمبمتهنب كراهن  ينرون الحنفي و

 أن كمنب سنلم . أم كنذاو سنطه و قبمن و العصنر صنالة ف  نسوة  أم  

 التنراوي  صنالة ف  الرجب  المرأة تؤم أن يجوز أنه يرون الحنببل  بع 

 ~ الحنبرث بن  اللنه عبند بن  رق و أم ع  رو  لمب را هم؛و تكونو
 أهنن  تننؤم أن أمرهننبو لهننب يننؤذن مؤذنننب لهننب جعنن  ‘ اللننه رسننو  أن

 .(2)دارهب

 را و الرجنب  صنالة صنح  إلنى جرينر اب و المان و ثور أبو وذه  

 .(3) المرأة

                                                 

.



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 الرجنب  تنؤم أن يجوز الو جبئاة، ببلنسب  المرأة صالة أن والصحي  

 رجن  الو معهن  لنه محنرم ال ننهع أجبنن  نسب  يؤم م  كراه و ،مطلهب

 أعلم. اللهو ،معه غيره

 :فقط للنساء الرجل إمامة -4

 صنالة صنح  األصن  نوأل ،(1) ذلن  فن  ردتو ألخبنبر ،صحيح  

 منن  م و الرج  م  ببلمرأة ب  ،الرج  م  ببلنسب  انعهبدهبو الجمبع 

 ،يؤمهننب أن يحننرم فإنننه حنندهبو أجنبينن  كبننن  إذا إال ،(2) النندلي  فعليننه

 م  إال ببمرأة أحدكم يخلون ال» :يرفعه –  – عبب  اب  يثلحد

 خينننف إذا إال كنننرهتُ  ال النسنننب  إمبمننن  أن الصنننحي و ،(3) «محنننرم ذ 

 ذكنوان كنبن قندو ،(4) حنرام فهنو حنرام إلنى ذريعن  كبن مب ألن ،،الفتن 

  .(5) المصحف م  يؤمهب –  – عبئش  مولى

  :للفاضل املفضول إمامة -5

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 النبن  من  كبن حينمب –  – شعب  ب  غيرةالم لحديث ،صحيح  

 :قنب  معنه جنب  أننهو ،-‘-النب  ضو و رذكَ و ،تبوك غاوة ف - ‘-

موا قد النب  نجد حتى  كنبن حني  بهم فصلى عو  ب  الرحم  عبد قدَّ

 صالة م  ركع  بهم صلى قدو الرحم  عبد وجدنبو :قب  ،الصالة ق و

 عبند را و فصنلى المسنلمي  من  فصنف- ‘-الله رسو  فهبم ،الفجر

 اللنه رسو  قبم الرحم  عبد مسل   فلمب ،الثبني  الركع  عو  ب  الرحم 

 أقبنن  صنالته- ‘-اللننه رسنو  قضننى فلمنب :قننب  ،صنالته ينتم   -‘-

 الصننالة صننل وا أن يغننبطهم «أصننبتم قنند» أو «أحسنننتم» :قننب  ثننم علننيهم

  .للفبض  المفضو  إمبم  صح   على يد    وهذا، (1)لوقتهب

  :للمتوضئ تيممامل إمامة -6

 ليل  ف  احتلم  :قب  –  – العبص ب  عمرو لحديث ،جبئاة 

 أن اغتسل  إن فأشفه  السالس  ذات غاوة ف  البرد شديدة ببردة

 الله لرسو  ذل  فذكروا ،الصب  بأصحبب  صلي  ثم فتيمم  أهل 

 فأخبرته ؟« جنُ  أن و بأصحبب  صل ي  عمرو يب» :فهب  -‘-

 چ ڃ) :يهو  الله سمع  إن  :قل و ،تسب االغ م  منعن  ببلذ 

- الله رسو  فضح  [51 :النسب ] (ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                                 



 

 
 

 نواع اإلمامة يف الصالةاملبحث الثاني: أ                          
 ضو هو توضأو مغببنه فغس » :رواي  ف و .(1) شياًا يه  لمو -‘

  .(2)« ...بهم صل ى ثم للصالة

 عن  تنيمم ثنم توضأ بأنه الروايبت بي  الجم  يمك  :البيهه  قب و » 

 للنب  فذكر» :البخبر  لفظ ف و .(3) «متعي   هوو :النوو  قب و ،الببق 

 حجنر ابن  الحنبفظ قنب  «يعنِّفه فلم» رواي  ف  وق و «يعنِّف فلم -‘-

 اسنتعمب  من  يتوقن  لمن  التنيمم جنواز الحنديث هذا وف » :- ¬ –

 المتنيمم صنالة جنوازو ،غينره أو بنرد أجن  م  كبن سوا    ،الهالك المب 

 المتوضن  ائتمبم ويص » :- ¬ – م قدا اب  قب  .(4) « ..ببلمتوضاي 

 أن أمكننه من  البرد لشدة يتيمم ال لك و .(5) «خلال   فيه أعلم ال ببلمتيمم

  .(6) منه الضرر يأم  جهو على يستعمله أو المب   سخ  يُ 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 يرفنن  التننيمم بننأن أصننلهم علننى كننذل  للجننواز الحنفينن  اسننتد و 

 اسنتعمب  عن  العجنا هنوو شنرطه، به  مب جه،و ك  م  مطلهب الحدث

 .(1) عندهم احدو بتيمم المتعددة الفرائ  تجوز لهذاو المب ،

 صنرحوا الحنببلن  أن كمب ببلمتيمم، المتوض  اقتدا  المبلكي  كره و 

 يرفنن  ال التننيمم ألن المتننيمم، إمبمنن  منن  أولننى المتوضنن  إمبمنن  بننأن

 .(2) للضرورة الصالة به يستببح ب  الحدث،

 كمتننيمم اإلعننبدة تلامننه بمنن  قتنندا اال يجننوز ال الشننبفعي : قننب و 

 فيجنوز علينه إعبدة ال الذ  المتيمم أمب مثله، المهتد  كبن لوو بمتيمم،

 .(3) اإلعبدة ع  مغ  ببد  طهبرته ع  أت  قد ألنه به، المتوض  اقتدا 

 :العكسو للمسافر املقيم إمامة -7

 ببتفننبق الوقنن  خننبرجو الوقنن  فنن  ببلمسننبفر المهننيم اقتنندا  يجننوز 

 أتمنوا خلفنه: للمصنلي  يهنو  صنالته المسنبفر اإلمنبم أتم فإذا  ،الفههب

                                                 

(1)
 

(2) 
(3) 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 فن  يعتبرو صالته. ليكم  المهيم المهتد  فيهوم مسبفر. فإن  صالتكم

 الفههب . أكثر عند كبلمسبوق الحبل  هذه

 حينانذو خنال ، بال الوق  ف  ببلمهيم المسبفر اقتدا  يجوز كذل  

 المسننبفر اقتنندا  أمننب (1) مننبملإل متببعنن  أربعننب صننالته إتمننبم عليننه يجنن 

 ألن الحنفين ، عنند رببعين  صنالة فن  يجنوز فنال الوقن  خنبرج ببلمهيم

 مفترض اقتدا  فيكون ركعتبن فرضه أن تهرر الوق  فوات بعد المسبفر

 .(2) ثبن أو أو  شف  ف  ببقتدائه قرا ة أو قعدة حق ف  بمتنف 

 يلامنهو لكراهن ،ا من  بنبلمهيم المسنبفر اقتدا  يجوز المبلكي : عندو 

 ركعنن ، معننه أدرك إذا هننذاو اإلمننبم، لمتببعنن  الهصننر؛ نننو  لننوو اإلتمننبم

 .(3) الهصر سن  لمخبلف  اإلعبدة، ف  اختلفو

 بننبلمهيم، المسننبفر اقتنندا  الحنببلنن و الشننبفعي  عننند كننذل  يجننوزو 

 (4) اإلتمبم فرضبو ببلمسبفر، المهيم اقتدا  يجوز كمب اإلتمبم. يلامهو

                                                 

 القناع كشافو  ،۰۹ - ۷۸ /۱ اإلكليل جواهرو  ،55 /۱ الهندية الفتاوى (1)
 262//1 المحتاج مغني و ،1/474
 1/321 عابدين ابن (2)
 1/365،366 الكبير الشرح (3)
 ۸۲۷./۱ القناع كشافو  ،265 / ۱ المحتاج (مغني4)



 

 
 

 الصالةاملبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف                           
 منن  الجمهننور إجمننب  فنن  أن - ¬ – البننر عبنند ابنن  بماإلمنن ذكننرو 

 ركعن  منهنب فنأدرك المهيمي  صالة ف  دخ  إذا المسبفر أن على الفههب 

 المسنبفر أحنرم إذا إنه أكثرهم قب " قب :و .(1) أربع  يصل  أن يلامه أنه

 .(2) "اإلتمبم عليهو المهيم، صالة تلامه أنه سالمه قب  المهيم خلف

 مسافر: أنه ظن مبن االقتداء -8

 يصن ؛ ال مهيم؟ أم هو أمسبفر يدر  ال بإمبم اقتد  إذا الحنفي : قب  

 .(3)بجمبع  األدا  شر  اإلمبم بحب  العلم ألن

 فظهنر مسبفرون أنهم ظ  قوم على مص  دخ  إذا أنه المبلكي  ذكرو 

 إن فعنالو نين  إمبمنه لمخبلفن  مسنبفرا، النداخ  كبن إن أبدا أعبد خالفه،

 علينه، دخن  منب خنال  فعن و نين ، خبلفنه فهند أتم إنو نتي ،اث م  سلم

 هنوو الصنح  ف  الش  لحصو  ش  ، يظهر لم إذا أيضب صالته تبط و

 يضنره الو صنالته، ينتم فإننه مهيمنب النداخ  كبن إذا أمب البطالن. يوج 

 أن هنوو كعكسنه فعنالو نين  لإلمنبم لموافهتنه ظننه، خنال  علنى كونهم

 شن   يتبني  لنم أو مسنبفرون أنهنم فيظهنر مبماإلت فينو  مهيمي  يظنهم

                                                 

 312-16/311 (التمهيد1)
 16/315 التمهيد (2)
.المصرية ط. 1/320 عابدين ابن حاشية بوالق، ط. 1/402 القدير فتح (3)



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 لنيتنه، فعلنه لمخبلفن  قصنر إن ظنبهر هوو مسبفرا، كبن إن أبدا يعيد فإنه

 بمسبفر. مهيم كبقتدا  الصح  الهيب  مهتضى فكبن أتم إن أمبو

 لنم المخبلفن  لنه فتبني  الموافهن  علنى دخن  لمنب المسبفر بأن فرق و 

 األمنر أو  من  المخبلفن  علنى خن دا فإنه لمهيم بخال  ذل ، له يغتفر

 اقتدی مهيم ألنه إعبدة، الو صح  مهيمب الداخ  كبن إنو له، فبغتفر

 .(1) بمسبفر

 هنو النذ  الهصر فنو  مسبفرا ظنه بم  اقتدی لو أنه الشبفعي  ذكرو 

 إذ ظننه فن  لتهصنيره أتنم مهيمنب فبنبن ينوينه أن المسنبفر حب  م  الظبهر

 شن  أ  - سنفره جهن  بم  الهصر نبويب یاقتد أو ظبهر، اإلقبم  شعبر

 ذلن ، فن  لتهصنيره قبصرا، مسبفرا ببن إنو - أتم مهيم أو مسبفر أنه ف 

 لننه يجننوز قينن :و اإلتمننبم، األصنن و المهننيم،و المسننبفر شننعبر الظهننور

 .(2) ذكر كمب ببن إذا الهصر

 لامننه فينه شنن  أو مهيمنب يظنننه من  منن  أحنرم منن  أن الحنببلن  ذكنرو 

 مسنبفر أننه ظننه علنى غلن  إنو ببلنين ، اعتبنبرا إمبمنه قصنر إنو اإلتمبم

                                                 

 النجاح. ط. 2/152 الجليل مواهب الفكر، دار ط. 1/367 الشرح على الدسوقي (1)
 اإلسالمية المكتبة ط. 255 /۲ المحتاج نهاية ،الحلبي ط. 263-1/262 القليوبي (حاشية2)



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 بإتمبمنه، ينتمو بهصنره فيهصنر إمبمنه، يتبن و الهصنر ينو  أن فله الدلي 

 .(1) مسبفر أنه الظبهر ألن الهصر، فله بحبله علمه قب  إمبمه أحدث إنو

 :الصالة يف باأللكن االقتداء  -9

 االقتندا  يصن  ال أننه إلى الحنببل  أكثر و الجديد ف  الشبفعي  ذه  

 يهنو  بهنذاو ،(2) بغينره يبدلنه أو الفبتحن  حنرو  من  حرفب يترك لك أب

 بحنر  اإلخال  ف  الحكم يحصرون ال أنهم إال المذه  على الحنفي 

 ينتكلم ال من  إمبمن  جنواز بعندم يهولنون ب  بغيره، إبداله أو الفبتح  م 

 هننؤال  يننری (3) غيرهننب أو الفبتحنن  منن  كبننن  سننوا  الحننرو ، بننبع 

 اإلصنننالح تنننركو لسنننبنه إصنننالح مننن  تمكننن  إن األلكننن  أن الفههنننب 

 لننم إنو بننه، االقتنندا  يجننوز فننال ببطلنن ، نفسننه فنن  فصننالته التصننحي و

 كنبن أو يطبوعنه، ال لسنبنه كنبن بنأن التصنحي :و اإلصنالح من  ينتمك 

 فنإن صنحيح ، نفسنه فن  فصنالته ذلن  قبن  ينتمك  لنمو ضنيهب الوق 

 صنحيح  فصنالته مثلنه ألننه اقتندا ه ص  حبله مث  ف  هو م  به اقتد 

(4). 

                                                 

اإلسالمي. المكتب ط. ۱۰۰ ،۱۰۷ /1 الكافي (1)
 2/127 المغني، و 2/164 المحتاج نهايةو  ،۲۸۰ / ۱ المحتاج مغني (2)
 .157 ص الفالح مراقيو  ،1/56 الهندية الفتاوى(3)
 .2/127 المغنيو  ،۸۱۹ ص الفالح مراقيو  ،۲۸۰ / ۱ المحتاج مغنيو  ،۲۰۸ / 4 المجموع(4)



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 أصن  تمنن  لنم بنأن يسنيرة، اللثغن  كبن  لو بأنه الشبفعي  صرح قدو 

 تنأبی ال الحنفي  قواعدو ،(1) تؤثر لم صب  غير كبن إنو الحر  مخرج

 اللثغنن  كبننن  إذا عمننب الحنفنن  الرملنن  الخيننر شننا  فهنند الحكننم، هننذا

 يسيرة؟

 يسيرة كبن  لو بأنه الشبفعي  بهب صرحو ألئمتنب، بيره لم بأنه فأجب  

  .(2)تأببه ال قواعدنبو قب : تؤثر، لم صب  غير ببلحر  يأت  بأن

 إال الحنرو  إخنراج علنى يهندر ال الذ  أمبو :الهندي  الفتبوی ف و 

 علنى أخرجهنب الحنرو  أخنرج فإذا فأفأة، أو تمتم  له يك  لمو ببلجهد

 .(3)لغيره بمبإم يكون أن يكره ال الصح 

 قتنبدةو عطنب و ثور أبوو الحنفي  بع و المذه  ف  المبلكي  ير و 

 صنح  قيند أننه إال المانن  اختنبره منب هنذاو ،(4) بنبأللك  االقتدا  صح 

                                                 

 2/271 اإلنصافو  الحلبي، ط ۱۰۰ /۲ المحتاج نهاية(1)
 1/322 عابدين ابن حاشية (2)
 1/56 الهندية (الفتاوی3)
 مراقي على الطحطاوي حاشيةو  عابدين ابنو  ،1/445 الصغير الشرحو  ،2/114 الجليل (مواهب4)

  .267 / 4 المجموعو  ،157 ص الفالح



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 فينه يمكن  زمن  يمن  لنمو طبوعه أو لسبنه، يطبوعه لم بأن به االقتدا 

 .(1) به االقتدا  يص  فال إالو التعلم،

 ظبهر الحطب : قب و ،(2) ألك  إمبم  جبز صغير:ال الشرح ف  جب و 

 ابن  يهنو و ،(3) كراهن  غير م  جبئاة إمبمته أن خلي ( ) المصنف كالم

  .(4)سواه يرضى ال م  يوجد ال أن إال ببأللك ، االئتمبم بكراه  رشد

 بكنر أبنو الشني  ذكنر الخبنين : عن  نهال الحنفي  م  الطحطبو  قب  

  .(5) له لغ  صبر يهوله مب ألن لغيره تهإمبم تص  الفض : ب  محمد

 دون السنري  فن  بنبأللك  االقتندا  صنح  الهنديم ف  الشبفعي  ير و 

 اإلمنبم يتحمن  بن  الجهرين ، فن  يهنرأ ال المأموم أن على بنب  الجهري ،

 .(6) فيهب عنه

 من  " األلكن  " األلثغ إمبم  صح  الحنببل  م  البنب اب  كالم ظبهرو 

 .(1) الكراه 

                                                 

 ۰۹۲۸ / ۱ المحتاج (مغني1)
  .445 /1 الصغير الشرح (2)
 2/114 الجليل (مواهب3)
 2/114 الجليل مواهب انظرو  ،2/114 اإلكليلو  التاج(4)
 157 ص الفالح مراقي علی الطحطاوي حاشية(5)
 .۲۸۰ / ۱ المحتاج مغني(6)



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 منب ،بحنر  حنر  يبند  كبن إنو تص  األلثغ إمبم  أن :الصحي  و 

 الجمبعن  م  يصل  م  يختبر أن ينبغ  هذا م  لك و قدرته. هذه دام 

 . الخال  م  خروجو احتيب  عي  فيه لي  إنسبن

 يبدلنه أو الحنرو ، من  حرفنب يترك الذ  ببأللك  االقتدا  حكم هذا

 الحرو . ببع  يفص  ال أو بغيره،

 من  بحنر  النتلفظ علنى الهندرة عدم ف  متمثل  اللكن  كبن  إذا بأم 

 بصنبح  االقتندا  حكنم فن  الفههنب  اختلنف فهد بتكرار، إال الحرو 

 اللكن . هذه

 الصنالة تصن و الفأفب و التمتبم إمبم  تكره الحنببل :و الشبفعي  فهب  

 همننب زيننبدة ياينندانو الكمننب ، علننى بننبلحرو  يأتيننبن ألنهمننب خلفهمننب،

 وهننذا.(2) الايننبدة لهننذه تهننديمهمب يكننرهو عنهننب، فعفنن  عليهننب غلوبننبنم

 .اعلم اللهو الراج 

 أو الفبتح  ف  التكرار هذا يكون أن بي  فرق ال بأنه الشبفعي  صرحو 

 .(3) غيرهب

                                                                                                              

2/271 اإلنصاف(1)



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 إال الحنرو  من  بحنر  النتلفظ علنى يهدر ال م  أن الحنفي  ير و 

 يبذ  لم فإن تصحيحه،و لسبنه إلصالح الجهد بذ  عليه فيتحتم بتكرار

 تنرك أو يحسننه بمن  االقتندا  مكننه إن صالته تص  الو مثله، إال يؤم ال

 .(1) ذل  ع  خبليب الفرض قدر جدو أو جهده

 يسنتطي  ال من  هوو لمثله،و لسبلم األلك  إمبم  جبز المبلكي  عندو 

 البت ، ببلحر  ينطق ال كبن سوا  مخبرجهب، م  الحرو  بع  إخراج

 .(2) تكراره أو بايبدته لوو مغيرا به ينطق أو

 :آَخر فرًضا ُيصلِّي َمن خلَف فرًضا ُيصلِّي َمن -11

ب ُيصلِّ  َم  صالةُ  تجوزُ   نب ُيصلِّ  َم  خلَف  فرض   كمنأموم   آخنَر، فرض 

الشبفعيَّ  مذهُ   هوو العصَر، ُيصلِّ  إمبم   خلَف  الظهرَ  ُيصلِّ 
 رواي   و ،(3)

نلفو  من  طبئف    قبلْ   بهو ،(5) الظبهري مذه  هوو ،(4)أحمَد  ع  السَّ
(1)، 

، اب ُ  اختبرهو ،و تيميَّ ، اب ُ و المنذرو   .(2)ببز اب ُ و الصنعبن  

                                                 

 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 كنبن َجبن    بن َ  ُمعنبذَ  إنَّ « :قنب  ،¢ جنببر   عن  :السن  م  ذل  وأدل 

رَة، العوشب َ  ‘ الله رسو و  م  يصلِّ  ن ُ  ثمَّ  اآلخو نه، إلنى يرجو  فيصنلِّ  َقومو

ال تل  بهم   .(3) »ةَ الصَّ

 إلنى َيطُلن  ثنم العوشنبَ ، ‘ النبن ِّ  من  ُيصنلِّ  معبذ   كبن« :رواي  ف و 

ه يهب قومو ، له ه  لهم؛ فُيصلِّ   .(4)» و العوشب مكتوب ُ  لهمو تطو   

الَل و  َوْجهُ  ه :الدَّ ب أنَّ  علنى د َّ  المتنفِّ و  خلَف  المفترض صالةُ  جبَزت َلمَّ

 .(5)مبماإل ع  المأمومو  نيَّ  اختال و  جوازو 

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
نَ   إنَّمنب« :‘ اللهو  رسوُ   قب  قب : ،¢ ُهَريَرةَ  أب  ع  و   اإلمنبمُ  ُجعو

 فنبْركعوا، رَكن  إذاو ُيكبِّنر، حتنى ُتكبِّنروا الو فكبِّنروا، كبَّر فإذا به، ليؤتمَّ 

نَده، لوَم  اللهُ  سمو َ  قب : إذاو يركَ ، حتى تركعوا الو  اللهنمَّ  فهولنوا: حمو

 إذاو يسنُجَد، حتنى تسنجدوا الو فبسنجدوا، دسَج  إذاو الحمُد، ل  ربنب

ب صلَّى ب، فصل وا قبئم  ا صلَّى إذاو قيبم  ا فصل وا قبعد   .(1) » أجمعي  قعود 

الَل و  َوْجهُ   إذا أنَّهنب فند َّ  النيَّن ؛ فن  المسنبواةَ  الحنديُث  َيشنتر و  لنم :الدَّ

ب، أحُدهمب ينو َ  كأنْ  المأموم،و اإلمبم نيَّ ُ  اختلفْ   ، خراآلو فرض   أو نفال 

ا، هذا ينو  ا، اآلخرو عصر  الة تص    أنَّهب ظهر   .(2)جمبع  الصَّ

 نيَّتن  اتِّحنبد جنو و و على يد    مب ‘ الله رسو  ع  يثُبْ   لم ألنه :ثبني ب

 .(3)المأمومو اإلمبمو 

ب أفعبله، م  ظَهر فيمب ببإلمبم االئتمبمُ  هو به المأمورَ  أنَّ  :ثبلثَّب  النيَّن  أمَّ

ب عنَّب، غب  مبو عنَّب، ب فُمغيَّ  ْفه لم فإنَّ  .(4)ُنكلَّ

 :املتنفِّل خلَف املفرتِض صالُة  -11

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
نن ، خلننَف  المفتنرضو  صننالةُ  تصن     الشننبفعيَّ  مننذهُ   هنوو المتنفِّ

(1)، 

 من  طبئفن    قبلنْ   بنهو ،(3)الظبهرين  منذه  هنوو ،(2)أحمنَد  عن  رواي   و

ننلف السَّ
الشننوكبن   و ،(6) تيميَّنن ابنن ُ و ،(5)المنننذرو  ابنن ُ  اختننبَرهو ،(4)

(7)، 

الصنعبن   و
 .الراج  وهو.(9)ببز اب ُ و ،(8)

 :األدلَّ 

 بنذات كنَّنب إذا حتنى ‘ اللنه رسنو و  م  َأقَبْلنب « :قب  ،¢ جببر   ع  

قننب ،  فنُننودو  قننب : أنْ  إلننى الخننو .. صننالة فنن  الحننديَث  ذَكننرو الرِّ

الة، روا ثنم ركعتي و  بطبئف    ‘ النب    فصلَّى ببلصَّ  ببلطبئفن و  صنلَّىو ،تنأخَّ

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
، األُخننر  ، أربنن ُ  ‘ اللننهو  لرسننو و  فكبنننْ   ركعتنني و  للهننومو و رَكعننبت 

  . )1(»ركعتبنو 

الَل و  َوْجهُ  ه :الدَّ ب أنَّ ، طبئفن    بكن ِّ  ‘ النبن    صنلَّى َلمَّ  فن  فهنو ركعتني و

التي و  إحد   األنصنبر ِّ  مسنعود   أبن  عن و ،مفتروضنون هنمو متنفِّ  الصَّ

 اللننهو  لكتننب و  أقننرُ هم الهننومَ  يننؤم  « :قننب  ‘ بنن ِّ الن عنن  ،¢البنندر ِّ 

 .)2(» قورا ة   َأقدُمهمو

الَل و  َوْجهُ  نو  يشتر ْ  لم ‘ النب َّ  أنَّ  :الدَّ  َيهتضن  فنبلعمومُ  ذلن ، سو

ال   اإلمبمُ  كبن لو أنه ب، المأمومو ُمتنفِّ الةُ  مفترض   .(3)صحيح    فبلصَّ

 :املفرتِض خلَف املتنفِِّل صالُة -12
 

نن و المت صننالةُ   فننبق هننذاو صننحيح  ، المفتننرضو  خلننَف  نفِّ  المننذاه و  ببتِّ

الَحنَفيَّن  األربع : الفههيَّ 
كيَّن و ،(4)

الشنبفعيَّ و ،(5)المبلو
 ،(1)الَحنببوَلن و ،(6)

الظبهريَّ  مذهُ   هوو
  .(3)ذلو  على اإلجمب ُ  ُحكو َ و ،(2)

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 :فهنب  ْحنَدهو ُيصنلِّ  رجنال   رأ  ‘ النبن َّ  أنَّ  ،¢ سنعيد   أب  ع ف 

ق رج    أال«   (4)معه فُيصلِّ  هذا، على َيتصدَّ

الَلن و  َوْجهُ  ْوا قند لجمبعن    الخطنبَ   أنَّ  :الدَّ  فصنالُتهم فريضنَتهم، صنلَّ

 .(5)مفترض   خْلَف  نبفل   

، أب  ع و   علين  كبننْ   إذا أننَ   كيف« :اللهو  رسوُ   ل  قب  قب : ذرٍّ

رون أمرا ُ   قنب : ؟قتوهنبو عن  الةَ الصن ُيميتنون أو قتوهب؟و ع  الصالةَ  ُيؤخِّ

 معهننم، أدرْكَتهننب فننإنْ  لوقتوهننب، الصننالةَ  صنن ِّ « قننب : تننأُمرن ؟ فمننب قلننُ :

؛  .(6) » نبفل    ل  فإنَّهب فص ِّ

، األسودو  ب و  َيايَد  ع  و   ‘ اللنه رسنو و  من  شنهدُت  :قنب  العبمر ِّ
ب الخيف، مسجدو  ف  الفجرو  صالةَ   فن  بنَرُجلي و  هنو إذا صنالَته قَضنى فلمَّ

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
رو  َيب لم الهومو  آخو  فرائُصنهمب، َتْرَعنُد  بهمنب فنُأت  بهمنب، عل َّ  قب : معه، ُيصلِّ

َيب أنْ  َمنَعُكمب مب« فهب : ب الله، رسوَ   يب قباَل:» ؟معنب ُتصلِّ ْينب قد إنَّ  فن  صنلَّ

حبلنب، حبلكمنب، فن  صنليُتمب إذا َتْفعناَل؛ فنال« قب : رو  مسنجَد  أتيُتمنب ثنم رو

َيب جمبع      .»(1) نبفل    لكمب هبفإنَّ  معهم؛ فصلِّ

 :قضاًءو أداًء الصَّالِة يف املأموِم عن اإلماِم ِنيَِّة اختالُف -13

الةو  ف  المأمومو  ع  اإلمبمو  نيَّ و  اختالُ    ، ال قضب   و أدا    الصَّ  هنوو يضر 

الشبفعيَّ  مذهُ  
تيميَّ َ  اب ُ و ،(4)حام   اب ُ  اختبرهو ،(3)الَحنببوَل و ،(2)

(5). 

                                                 

 



 

 
 

 نواع اإلمامة يف الصالةاملبحث الثاني: أ                          
 :لآلت  ذل و 

الة ألنَّ  :ال  أو ،و الصَّ  .(1)الوقُ   اخَتَلف لك  احدة 

الةو  نظمُ  يتغيَّرُ  ال ألنَّهو :ثبني ب النيَّ  ببختال و  الصَّ
(2). 

ب أفعبلوه، مو  ظَهرَ  فيمب ببإلمبمو  االئتمبمُ  هو به المأمورَ  أنَّ  :ثبلث ب  النيَّن ُ  أمَّ

ب عنَّب غب  مبو عنَّب، فُمغيَّب  ْفه لم فإنَّ  .(3)ُنكلَّ

 :بالغاسل املاسح إمامة -14

 جبينرة، أو فُخن علنى بمبسن  غبس  اقتدا  جواز على الفههب  اتفق 

 يرفعننه بننبلخف حنن  مننبو الهنندم، إلننى الحنندث سننراي  مننبن  الخننف ألن

 صنالته ألنو الحنفين ، عللنه كمنب غبسنال، كوننه علنى بنبق فهو المس ،

 هجهنو كمنب الحندث يرفن  المس  ألن حدثه، الرتفب  اإلعبدة ع  مغني 

   .(4)اآلخرون

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 باملكتسي: العاري إمامة -15

 مهببن  هنوو الحنببلن ،و المبلكين و الحنفين  ) الفههب  جمهور حصر   

 العنورة مسنتور )أ  المكتس  اقتدا  صح  بعدم ( الشبفعي  عند األص 

 الهننو  اقتنندا  فيلننام اإلمننبم، منن  حننبال أقننو  المهتنند  ألن ببلعننبر ، (

 ببلضعيف.

 بنه بمن  المعنبفی اقتندا  فأشبه المأموم، ليهع يهدر لشر  تبرك   وألنه

 .(1) البو  سل 

 بنه ينؤمهم ال أفنذاذا بنه صنلوا ثوبنب جدواو إن قبلوا: المبلكي  إن حتى

 .(2) أحد

 بننب  ببلعنبر ، المستور اقتدا  جواز إلى األص  ف  الشبفعي  وذه 

 (3)ببلمعذور( السليم اقتدا  جواز ف  أصلهم على

 المبلكين  أن إال الفههنب ، عبم  عند فيجوز عبر ببل العبر  اقتدا  أمب

 أفنننذاذا صنننلواو تفرقنننوا إالو بظنننالم، اجتمعنننوا إن بمنننب الجنننواز قيننندوا

  .(1) متببعدي 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
  :بالقارئ األمي إمامة -16

 الحنفينن  ) الفههننب  جمهننور عننند م بننبأل الهننبر  اقتنندا  يجننوز ال 

 ضنبم  بماإلمن ألن ( الشنبفعي  مذه  م  الجديدو الحنببل ،و المبلكي و

 قدرتنه لعندم األمن ، فن  ذلن  يمكن  الو المأموم، ع  الهرا ة يتحم و

 الهننبر ، بتهننديم عليننه يهنندران لشننر  تبركننبن ألنهمننبو الهننرا ة، علننى

 عليهب تتوقف الت  الهرا ة يحس  ال م  الفههب : عند هنب ببألم  المرادو

   الصالة.

 فن  عي ،الشنبف منذه  من  الهنديم فن  بنبألم  الهنبر  اقتدا  ويجوز

 بننه االقتنندا  صننح  إلننى الماننن  ذهنن و الجهرينن ، دون السننري  الصننالة

 .(2)مطلهب

 لعندم بنبألم ، اقتند  إذا الهبر  صالة بطالن على العلمب  وجمهور

 أم النذ  األمن  صنالة تبط  كذل  األم ، صالة على صالته بنب  صح 

 هندراني شر  لفهد الجديد ف  الشبفعي و المبلكي و الحنفي  عند الهبر 

 .(3)عليه

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 قبرئنب،و أمينب أمن  أم إن فهبلوا: الموضو  ف  فصلوا فهد الحنببل  أمب

 صنح  يسنبره عن  الهبر و يمينه ع  األم  كبن أو يمينه، ع  كبنب فإن

 إنو بنأم . القتدائنه الهبر  صالة بطل و المأموم، األم و اإلمبم صالة

 صنالة فسدت رهيسب ع  األم و يمينه، ع  حدهو الهبر  أو خلفه، كبنب

 (1) المأموم األم  صالة تبط و ببألم ، القتدائه الهبر 

 عندهم. للصالة مبط  ذل و يسبره، ع  أو اإلمبم خلف فذا لكونه

 .(2) الفههب  عند خال  بال بمثله األم  اقتدا  يجوزو هذا،

 كبنوا إذا ،لتسبويهمب ،مثله بأم  إال األم  إمبم  تص  ال أنه والراج 

 تصن  لنم ،لهرا ته اإلصالح على األم  درق فإن ،إصالحه ع  عبجاي 

 أعلم. اللهو عليه الهدرة م  ركنب ترك ألنه ،خلفه م  صالة الو صالته

 ركن: عن بالعاجز القادر اقتداء  -17

 الهينبم، أو السنجود أو كبلركو  رك ، على يهدر م  اقتدا  يجوز ال 

 الحنفي ، م  محمد  قو هوو الحنببل ،و المبلكي  عند عليه يهدر ال بم 

 بننه االقتنندا  يصنن  فلننم الصننالة أركننبن منن  ركنن  عنن  عجننا اإلمننبم ألن

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 كمب ببلضعيف الهو  اقتدا  جواز لعدمو بمثله، إال الهرا ة ع  كبلعبجا

 هننذه فن و علتنه، زوا  المرجننو الحن  إمنبم اسننتثنوا الحنببلن  أن إال منر،

 .(1)عندهم قيبمب أو جلوسب را هو المهتدرون يصل  أن يص  الحبل 

 يوسف، أب و حنيف  أب  عند يسجدو يرك  بهبعد قبئم اقتدا  ويجوز

 أو الركنو  علنى قنبدرا الهبعند يكن  لنم لنوو الشنبفعي  عنند ذلن  جبز و

 الهنومو قبعدا صالته رخ  أ ‘ النب  أن ¢ عبئش  لحديث ،(2) السجود

 .(3) قيبم خلفه

 نفينن الح فهننب  األحنند ، خلننف المسننتو  اقتنندا  فنن  اختلفننواو 

 الركنو ، حند حدبتنه تبلنغ بنأال الحنفي  بع  قيدهو بجوازه، الشبفعي و

 منعننهو الكراهن ، منن  بجنوازه المبلكينن  قنب و ركوعننه، عن  قيبمننه يميناو

 مطلهب. الحنببل 

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف الصالة                          
 الراكن  أو الهنبئم اقتندا  يجنوز فال ببإليمب  يصل  اإلمبم كبن إذا أمب 

 الحنببلن و المبلكي و ،زفر عدا الحنفي  ) الجمهور عند خلفه السبجد أو

 الهبعد. على المستله و المضطج  قبسوا الذي  للشبفعي  خالفب (

 فنن  للمبلكينن  خالفننب الجمهننور عننند بمثلننه المننوم  اقتنندا  يجننوزو 

 من  أخفن  المنأموم إيمب  يكون فهد ينضبط، ال اإليمب  ألن المشهور،

 .(1) يضر هذاو اإليمب ، ف  المأموم يسبهه قدو اإلمبم، إيمب 

 و الهيننبم عنن  العننبجا خلننف تصنن  الصننالة نأ الننراج و والظننبهر

 أعلم. اللهو ،السجودو الركو 

 :الفاسق إمامة  -18

 الحنفين  صرح قدو .(2) صغيرة على داوم أو كبيرة، فع  م  الفبسق: 

 فن  ردو فلمب الجواز أمب الكراه ، م  ببلفبسق االقتدا  بجواز الشبفعي و

 ابن  أن الشنيخبن رواه لمنبو ،(3)»رفنبجو بنر ك  خلف صلوا« الحديث:

                                                 



 

 
 

 نواع اإلمامة يف الصالةاملبحث الثاني: أ                          
 فلعندم الكراهن  أمنبو .(1) »ظلمنه علنى الحجبج خلف يصل  كبن« عمر

 .(2) الشرو  على المحبفظ  ف  به الوثوق

 فبسنق إمبمن  تصن  ال :- المبلكين  عنند رواين  هوو - الحنببل  قب و 

 كخنبرج  اعتهنبد، أو نحوه،و نمبمو خمر شبر و سبرقو كاان بفع ،

 ڭ ۓ ۓ ے ے)» تعنبلى: لهولنه مسنتورا. كبن لوو رافض  أو

 [۰۱السجدة:] (ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 أعرابن  الو رجنال، امرأة تؤم  ال« مرفوعب: ¢ جببر ع  رو  ولمب

 » سنيفهو سنوطه يخنب  بسنلطبن يههنره أن إال مؤمننب فبجر الو مهبجرا،

(3). 

 بجبرحن  الفبسنق بني  المعتمندة األخر  الرواي  ف  المبلكي  فص و 

 بتهدمنه يهصند كنأن ببلصالة، فسهه يتعلق م  بي و خمر، شبر و كاان
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 االقتنندا  بجنواز فهننبلوا عمندا، سننن  أو شنر ، أو بننرك  يخن  أو الكبنر،

 .(1) الثبن  دون ببألو 

 صننحيح  المبتنند  كننذل و الفبسننق خلننف الصننالة أن الننراج و 

 الهنو  هنذاو بنه، تمنبمئاال فصن  لنفسه صالته تص  رج  ألنه ؛جبئاةو

 أعلم. اللهو ليالد أرج 

 فيجنوز األعينبدو الجمن  فن  أمنب الخمن ، الصنلوات ف  كله هذاو 

 منهمننب فننبلمن  احنند،و بإمننبم يختصننبن ألنهمننب اتفبقننب، ببلفبسننق االقتنندا 

 ..(2) الصلوات سبئر دون تفويتهمب إلى يؤد  خلفه

 من  خلنف الصنالة حكنم ف  أدلتهمو العلمب  أقوا  ف  التأم  عندو 

 الننراج  أن يظهننر دونننه، المننأموم يعتهننده اجبننبو أو طبشننر أو ركنننب تننرك

 .(3)ببلصوا  أعلم اللهو جوازهب

  :حبق اجلماعة أكثر يكرهه من إمامة -19

 لمب يكرهونه الهوم كبن إذا لإلمبم  التصد  كراه  إلى الفههب  ذه  

 :آذانهنم صالتهم تجبوز ال ثالث  « :قب  ‘ النب  أن ¢ أمبم  أبو رو 
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 قنوم إمنبمو ،سبخط عليهب زوجهبو ببت  امرأةو ،يرج  حتى اآلبق العبد

 .(1) »كبرهون له همو

 أحننق ألنهننم أو فيننه لفسننبد يكرهونننه الهننوم كننبن إن :الحنفينن  قننب  

 يكنره فنال ببإلمبمن  األحنق هنو كنبن إنو ،تحريمنب ذل  كره منه ببإلمبم 

 .(2) عليهم الكراه و

 منننهم لفضنن ا ذو  غيننر لننوو الهننوم أقنن  كرهننه إن :المبلكينن  قننب و 

 فن  لتسنبهله أو لنه الكراهن و فيه للاهد الموجب  الماري  ببألمور لتلبسه

 كرهنه إذا أمنب ،إمبمتنه كره  النواف  تركو العيدي و كبلوتر السن  ترك

 لحنديث إمبمته فتحرم قلوا إنو منهم الفض  ذوو أو جلهم أو الهوم ك 

 .(3)  ذل م  إل  أح  عنه  تضر  ألن :¢ عمر لهو و ،أمبم  أب 

 كنبرهون لنه أكثنرهم قومب الرج  يؤم أن تنايهب يكره :الشبفعي  قب و 

 الو الصننالة إمبمنن  علننى متغلنن  أو ظننبلم كننوا و  شننرعب مننذموم ألمننر

 يتعنبطى أو ،الصالة هيابت يمحو أو ،النجبس  م  يحترز ال أو يستحههب

 اإلمننبم لهننب نصننبه إنو نحننوهم أو الفسننه  يعبشننر أو ،مذمومنن  معيشنن 

                                                 



 

 
 

 الصالةاملبحث الثاني: أنواع اإلمامة يف                           
 قنوم إمنبم :مننهمو ...آذانهنم صالتهم تجبوز ال ثالث  :لحديث ،األعظم

 ببلصوا  علمأ اللهو الراج  وهذا .كبرهون له همو

 يتصنف هن  يختلفنون ألنهم األق  ال األكثر لكره الحكم كبن إنمبو 

 ،الرواين  بب  م  ألنه األكثر قو  فيعتبر ،ال أم مكروهب يجعله بمب اإلمبم

 .اإلمبم  له تكره فال مذموم ألمر ال األكثر دون كرهه إذا أمب

 قنوم علنى األعظنم اإلمنبم يول  أن يكره أنه الخطي  الشربين  نه و 

 األكثنر دون كرهنه إن يكره الو الشبفع  عليه نص أكثرهم يكرهه رجال

 .(1) البع  كرههب إذا تكره ،فإنهب العظمى اإلمبم  بخال 

 كبنن  إذا كنبرهون له أكثرهم قومب رج  يؤم أن يكره :الحنببل  وقب 

 بغينر كرهنوه فنإن ،للحنديث فضنله أو ديننه فن  كخل  بحق له كراهتهم

 إننب :منصنور قنب  ،سنن و دين  ذا كنبن بأن ذل و ،يؤمهم أن يكره لم حق

 السنن  أقنبم من  فأمنب ،الظلمن  بهنذا عننى إنمب :لنب فهي  اإلمبم  أمر سألنب

 .كرهه م  على اإلثم فإنمب

 إذا :أحمند اإلمنبم قنب  فهند األقن  أمنب الهنوم م  لألكثر ببلنسب  وهذا

 .(2) الهوم أكثر يكرهه حتى بأ  فال ثالث  أو اثنبن أو احدو كرهه
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  :لقوم الزائر إمامة -21

 :قنب  –  – الحنويرث ب  مبل  لحديث ،بإذنهم إال عنهب منه    

هم فنال قومنًا زار من » :يهو - ‘-الله رسو  سمع  همو ،ينؤمَّ  لينُؤمَّ

 عنند هنذا على والعم » :- ¬ – الترمذ  اإلمبم قب  .(1) «منهم رج 

 المنا  صبح » :قبلوا ،غيرهمو ،-‘- النب  أصحب  م  العلم أه 

 أن بنأ  فنال أذن إذا :العلنم أهن  بع  وقب » .«الاائر م  ببإلمبم  أحق

 ال أننه العلنم أهن  وأكثنر» :تيمين  ابن  البركنبت أبنو قب و .(2) «به يصل 

 أبنن  حننديث فنن  ‘ لهولننه ،(3) المكننبن ر  بننإذن الاائننر بإمبمنن  بننأ 

 قنب  :قنب  -– هرينرة أب  ع و .(4) «بإذنه إال» :-  – مسعود

 ،بنإذنهم إال قومنًا يؤم أن اآلخر اليومو ببلله يؤم  لرج  يح    ال » :‘

 اإلمنبم قنب  .(1) «خنبنهم فهند فع  فإن ،(5) دونهم بدعوة نفسه يختص   الو

                                                 

^
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 «بننإذنهم إال» :هريننرة أبنن  حننديث فنن  وقولننه» :- ¬ – الشننوكبن 

 أن ويشنتر " :العراقن  قب  ،الماور رضب عند الاائر إمبم  جواز يهتض 

 كنون صنورة فن  كنبلمرأة أهنال   يكن  لم فإن ،لإلمبم  أهال   الماور يكون

 لنه حنق فنال نحوهمنبو قبرئًا الاائر كون صورة ف  األم و ،رجال   الاائر

  .(2) «اإلمبم  ف 

 :سلس به من امامة -21

 كذل  المأمومو ببلسل  مريضب اإلمبم كبن إذا أنه على الفههب  اتفق 

 فهد سليمب المأمومو ببلسل  مريضب اإلمبم كبن إذا أمبو ،جبئاة فبلصالة

 علنى األصحب  م  غيره لصالة المري  إمبم  جواز ف  الفههب  اختلف

 :قولي 

 دعننن األصنن  مهببنن و الحنببلنن و الحنفينن  قننو  هننوو ،األول القااول 

 الحنندث منن  يصننلون األعننذار أصننحب  ألن الجننواز عنندم :الشننبفعي 

 إلى للحبج  ،كبلمعدوم حههم ف  الموجود الحدث جع  لك  ،حهيه 
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 أقنو  الصنحي  ألنو ،بهندرهب تهدر الضرورة ألن ؛يتعداهم فال ،األدا 

 .الضعيف على الهو  بنب  يجوز الو المعذور م  حبال

 فنن  الشننبفعي و المشننهور فنن   المبلكينن قننو  هننوو ،الثاااني والقااول 

 عنن  عفنن  إذا ألنننهو ،إعننبدة غيننر منن  صننالتهم لصننح  الجننواز :األصنن 

 كنبن ¢ عمنر ألنو غينره حنق فن  عنهنب عف  صبحبهب حق ف  األعذار

 أن إال ،ينصننر  الو ( المننذ  سننل  أ  ) ذلنن  يجنند أنننه أخبننرو إمبمننب

 .(1)لألصحب  األعذار أصحب  إمبم  بكراه  صرحوا المبلكي 

  :الصالة أثناء املصحف من اءةقرال -22

 فنن  المصننحف منن  الهننرا ة جننواز إلننى الحنببلنن و الشننبفعي  ذهنن  

 فنن  ينظننر هننوو الهيننبم ببلنننب  يصننل  أن بننأ  ال :أحمنند قننب  ،الصننالة

 .شياب فيهب أسم  لم :قب  ؟الفريض  :له قي  ،المصحف

 كنبن :فهب  ،المصحف ف  رمضبن ف  يهرأ رج  ع  الاهر  سا و 

 .المصبحف ف   ونيهر خيبرنب
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 مصحف ف  قرأ :األنصبر  زكريب للشي  الطبل  روض شرح ف و 

 غينر يسنير ذلن  ألن - الصنالة أ  - تبطن  لنم أحيبننب أوراقنه قلن  لوو

 إذا كثيننره يبطنن  الننذ  الفعنن  منن  الهلينن و ،بننبإلعراض يشننعر ال متننوا 

 .(1) مكروه حبج  بال تعمده

 سنوا  مطلهنب الفرض ةصال ف  المصحف م  الهرا ة المبلكي  كرهو 

 الهنرا ة بني  النفن  صنالة فن  فرقواو ،أثنبئه ف  أو أوله ف  الهرا ة كبن 

 من  الهنرا ة فكرهنوا ،أولهنب فن  الهنرا ة بني و أثنبئهنب ف  المصحف م 

 كراهن  غينر من  الهرا ة جوزواو ،به اشتغبله لكثرة أثنبئهب ف  المصحف

 .(2) لفرضا ف  يغتفر ال مب فيهب يغتفر ألنه ؛أولهب ف 

 ،مطلهنب المصنحف من  بنبلهرا ة الصنالة فسبد إلى حنيف  أبو ذه و 

 ،ال أو مننه إال الهنرا ة يمكننه ال أمينب منفنردا أو إمبمنب كثينرا أو كنبن قليال

 :جهي و الفسبد عل  ف  حنيف  ألب  ذكرواو

 عمنن  األوراق تهلينن و فيننه النظننرو المصننحف حمنن  أن :أحنندهمب 

 ،غينره من  تلهن  لنو كمنب فصنبر المصنحف  من تلهن  أننه الثبن و ،كثير
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 األو  علننىو ،عنننده المحمننو و الموضننو  بنني  فننرق ال الثننبن  علننىو

 .يفترقبن

 ال فإننه حمن  بنال قنرأو قنرأه لمنب حبفظنب كبن لو مب ذل  م  واستثن 

 منن  تلهنننه إلننى ال حفظننه إلننى مضننبف  الهننرا ة هننذه ألن ؛صننالته تفسنند

 .الفسبد جه و لعدم مفسد غير حم  بال النظر مجردو المصحف

 .عنده الصالة به تجوز مب مهدار ألنه ؛آي  يهرأ لم مب تفسد ال :وقي 

 من  الهنرا ة كراهن  إلنى - محمندو يوسنف أبنو - الصنبحببن وذه 

 .(1) الكتب  بأه  التشبه قصد إن المصحف

 أن لإلمنبم فيجنوز ،اسن و النبفل  صالة ف  األمر أن ،الصواب القولو 

 ثبن  فهند ،مثال التراوي  أو ،اللي  قيبم ف  كراه  بال المصحف م  يهرأ

 .المصحف م  التراوي  صالة ف  يؤمهب كبن م  عبئش  مولی ذكوان أن

 اللهنم ،خلفهنبو األمن  سلف ع  ذل  يثب  لم ألنه ،فال الفريض  ف  أمب

 بنبلجواز يهب  ربمب فهنب ،تعبلى الله لكتب  حبفظو قبر  يوجد ال أن إال

 .للضرورة
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 ينؤم كينف إذ ،لن  اللنه كتنب  بحفنظ األئمن  يشتغ  أن لو المطو 

 يجبهندوا أن عمومنب األئمن  فعلنى ،منه أحفظ هو م  خلفهو إمبم النب 

 أو تعبلی الله كتب  بحفظ أكثرهب مبو فراغهم أوقبت يشغلواو ،أنفسهم

 البنبق  بحفنظ يشنتغلوا ثم األق ، على أجاا  خمس  كحفظ منه تيسر مب

 بتثبين  الحنبفظ مننهم فيسنتفيد ،كله الهرآن عوهميسمو ببلنب  ليصلوا

 ذلننن  شنننج  ربمنننبو ،الصنننحيح  الهنننرا ة بنننتعلم الجبهننن و ،حفظنننه

 دلهنو ،بنأئمتهم اقتندا  الكنريم الهنرآن حفنظ ع  النب  م  المتكبسلي 

 .كث  ع  لمستهو األمر هذا رأي 

 :حدثه نسي من إمامة -23

 :قولي  على العلمب  اختلف

 البصنر  الحسن  قنب  بنهو صحيح ، مني المؤ صالة أن األول: القول

 فن  حمندأو (4) الشنبفع و (3)االوزاعن و (2) مبلن و (1)جبينر ب  سعيدو

 .(5) عنه المشهور
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 :يأت  بمب ذل  على واستدلوا

 أصنببوا فإن بكم يصلون» :قب  ‘ اللَّه رسو  أن ¢ هريرة أب  ع 

 صنلى ¢ عثمنبن أن رو و .(1)علنيهمو فلكم أخطؤوا إنو لهمو فلكم

 :فهب  الجنبب  بأثر هو فإذا النهبر ارتف و اصب  فلمب الفجر صالة بلنب ب

 .(2) يعيدوا أن يأمرهم لمو الصالة فأعبد اللهو كبرت اللهو كبرت»

 آمنره الصنالة بهنم فأتم ببلهوم الجن  صلى اذا» :قب  ¢ عل  ع و 

 .(3) يعيدوا أن أمرهم الو يعيدو يغتس  أن

 :الثاني القول

 بن  بدمنح قنب  بنهو اإلعبدة عليهمو صحيح  غير موي المأ صالة أن 

 :يأت  بمب واستدلوا.(5)أصحببهو حنيف  أبوو (4) سليمبن أب 

 جنن  هوو مرة بأصحببه ‘ النب  صلى قب  المسي  ب  سعيد ع  

 .(1)بهم فأعبد
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 جنن  هنوو بنبلهوم صنلى أننه ¢ علن  عن  ضنمرة بن  عبصم وع 

 .(2) فأعبدوا أمرهم ثم فأعبد

 أن ببلصنوا  أعلنم اللهو يظهر أدلتهمب ف و الهولي  ف  تأم ال عندو 

 غينر علنى أو جن  هوو إمبمب صلى م  أن هوو األو  الهو  هو الراج 

 اإلعنبدة اإلمنبم علنىو صنحيح  خلفنه م  صالة فإنه حدثه نبسيب ضو و

 .فهد
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 اإلمامة شروط:الثالث المبحث

 :اإلمامة شروط :األول املطلب

 :اإلسالم - أ

 علنىو .(1)مسنلمب يكنون أن اإلمنبم فن  يشنتر  أنه على الفههب  اتفق 

 خلنف صنلى إذا أمب ،كفره يعل  كبفر هو م  خلف الصالة تص  ال هذا

 إذا :قنبلوا الحنببلن و الحنفين  فنإن ،كنبفر أننه تبني  ثنم ،كفنره يعلم ال م 

 إعنبدة علنيهم فلني  ،كنبفرا كنبن أننه ظهر ثم ،مسلم أنه على زمبنب أمهم

 النديبنبت فن  مهبو  غير خبرهو ،بصحتهب محكومب كبن  ألنهب ،صالةال

  .(2) ببعترافه لفسهه

 جبن و ،مخفينب أو :قين و ،معلننب كنبفرا إمبمنه ببن لو :الشبفعي  وقب 

 األصن  إن :الشنربين  قنب و .البحنث بتنرك مهصر المأموم ألن ،اإلعبدة

  .(3) كفره مخفيب اإلمبم كبن إذا اإلعبدة جو و عدم

                                                 



 

 
 

 امةاملبحث الثالث:شروط اإلم                          
 كنبن بمن  ببالقتندا  الصالة تبط  :قبلوا حيث المبلكي  مذه  ثلهوم

 إمبمنب صنالته مندة أطبلن  سنوا و ،جهرين  أم سري  أكبن  سوا  ،كبفرا

 .ال أم ببلنب 

  :العقل - ب

 بني  علينه متفق أيضب الشر  هذاو ،عبقال يكون أن اإلمبم ف  يشتر  

 الو ،المطبننق نالمجنننو إمبمنن  الو ،السننكران إمبمنن  تصنن  فننال ،الفههننب 

 صنالتهم صنح  لعندم ذلن و ،جنوننه حنب  المطبنق غير المجنون إمبم 

 .غيرهم صالة عليهب تبنى فال ألنفسهم

  .(1)إفبقته حب  إمبمته فتص  ،يفيقو يج  الذ  أمب

  :البلوغ - ج

 يشنتر  أننه علنى ( الحنببلن و المبلكين و الحنفين  ) الفههنب  جمهور 

 إمبمن  تصن  فنال ،ببلغنب اإلمبم يكون نأ الفرض صالة ف  اإلمبم  لصح 

 تهدموا ال » :قب  أنه ‘ النب  ع  ردو لمب ،عندهم فرض ف  لببلغ مميا

 اإلمنبم ألنو ،أهلهنب من  لني  الصب و كمب  حب  ألنهبو ،(2) «صبيانكم

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 بنبلهرا ة اإلخال  معه يؤم  ال ألنهو ،الضمبن أه  م  هو لي و ضبم 

 .السر حب 

 أن الفنرض فن  للببلغ الصب  إمبم  صح  دمع على كذل  واستدلوا 

  .(1) عليهب الفرض بنب  يجوز فال نبفل  الصب  صالة

 إمبمنن  فتصنن  التننراوي  أو الكسننو  كصننالة الفننرض غيننر فنن  أمننب 

 الحنببلنن و الشننبفعي و المبلكينن  ) الفههننب  جمهننور عننند للبننبلغ المميننا

 .يفالضع على الهو  بنب  منهب يلام ال ألنه ( الحنفي  بع و

 سنوا  ،مطلهنب للبنبلغ المميا إمبم  جواز عدم الحنفي  عند والمختبر 

 لاومنه لعدم ضعيف الصب  نف  ألن ،النواف  ف  أم الفرائ  ف  أكبن 

  .(2)الشرو  بعد عليه مضمون الزم قو  الببلغ المهتد  نف و ،ببلشرو 

 الممينا إمبمن  فتصن  ،ببلغب يكون أن اإلمبم ف  الشبفعي  يشتر  ولم 

 لحنديث ،النوافن  أم الفنرائ  فن  أكبنن  سنوا  ،مطلهنب عندهم للببلغ

 ابن  هنوو ‘ اللنه رسنو  عهند علنى قومنه يؤم كبن أنه سلم  ب  عمرو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 كنبن إنو ،الصنب  من  أولنى البنبلغ :قنبلوا لكنهم (1) سني  سب  أو س 

 فن  ننص لهنذاو ،ببإلجمنب  ببلبنبلغ االقتدا  لصح  ،أفهه أو أقرأ الصب 

 .ببلصب  االقتدا  كراه  على البويط 

 عنند غيرهنبو الخمن  الصنلوات فن  فجنبئاة لمثله المميا إمبم  أمب 

  .الفههب  جمي 

  :الذكورة - د

 المنرأة إمبمن  تصن  فال ،ذكرا اإلمبم يكون أن الرجب  إلمبم  يشتر  

 النبن  أن الحنديث فن  ردو لمنب ،الفههنب  بني  علينه متفق هذاو ،للرجب 

 نهن  بتنأخيره  األمنرو (2) «اللنه أخنره  حيث م  أخروه » :قب  ‘

 «رجنال امنرأة تنؤم  ال» :مرفوعنب جنببر رو  لمنبو .خلفهن  الصالة ع 

 .بهب افتتبنب للرجب  إمبمتهب ف  ألنو(3)

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 الحنفين  هنمو ) الفههنب  جمهنور عند فجبئاة للنسب  المرأة إمبم  أمب 

 للنسننب  أةالمننر إمبمنن  لجننواز الجمهننور اسننتد و ( الحنببلنن و الشننبفعي و

  .(1) دارهب أه  نسب  تؤم أن لهب أذن ‘ النب  أن رق و أم بحديث

 أو اجن و نهنص عن  تخلنو ال ألنهنب ،لهن  إمبمتهنب الحنفي  كره لك 

 اإلمننبم المننرأة تهنندم يكننرهو ،اإلقبمنن و األذان لهنن  يكننره فإنننه ،مننندو 

 المنرأة قفن و امنرأة بإمبمن  الجمبعن  صنالة النسنب  صنل  فنإذا .عليه 

  .(2) سطه و مبماإل

 فن  لمثلهنب لنوو مطلهنب عنندهم المنرأة إمبمن  تجنوز فنال المبلكي  أمب

 .نف  أو فرض

 أن الحتمنب  ،خنال  بنال لمثلهب الو للرجب  الخنثى إمبم  تص  وال

 أو الكراهنن  منن  للنسننب  إمبمتهننب تصنن و ،رجننال المهتنند و امننرأة تكننون

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 بعنندم حواصننر حيننث للمبلكينن  خالفننب ،الفههننب  جمهننور عننند بنندونهب

  .(1)مطلهب جوازهب

ç - القراءة على القدرة:  

 مننب مهنندار حبفظننبو الهننرا ة علننى قننبدرا يكننون أن اإلمننبم فنن  يشننتر  

  .(2) الصالة صح  عليه يتوقف

 ،الهنرا ة علنى يهدر م  المهتدي  بي  كبن إذا يعتبر إنمب الشر  هذاو 

 ألن ،األم  أو للهبر  األخر  إمبم  الو ،للهبر  األم  إمبم  تص  فال

 ببلعنبجا علينه الهنبدر اقتندا  يص  فلم ،الصالة ف  مهصود رك  الهرا ة

 ذلن  يمكن  الو ،لمنأموما عن  الهرا ة يتحم و ضبم  اإلمبم ألنو ،عنه

 .األم  ف 

 بنني  عليننه متفننق هننذاو ،فجننبئاة األخننر و لألمنن  األمنن  إمبمنن  أمننب 

  .(3)الفههب 

 من  هنوو ) التمتبمو ( الفب  يكرر م  هوو ) الفأفب  إمبم  تكرهو ،هذا 

 .(1) الحنببل و الشبفعي  عند للمعنى مغير غير لحنب الالح و ( التب  يكرر

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 السي  م  اللسبن تحرك ه و ) اللثغ و ،التمتم و ،الفأفأة :الحنفي  قب و

  .(2)اإلمبم  م  تمن  ( نحوهو الغي  إلى الرا  م  أو ،الثب  إلى

  .(3)خال  أمثبلهمو هؤال  م إمب جواز ف  المبلكي  وعند

  :األعذار من السالمة - و

 ،األعذار م  سبلمب يكون أن األصحب  يؤم كبن إذا اإلمبم ف  يشتر  

 عنند هنذاو ،الرعنب و السنبئ  الجنرحو النري  انفنالتو البنو  كسنل 

 األعننذار أصننحب  ألن ،الشننبفعي  عننند رواينن  هننوو ،الحنببلنن و الحنفينن 

 يتعنند  الو ،لعنذر صنالتهم تجننوز إنمنبو ،حهيهن  الحنندث من  يصنلون

 صننالته أن بمعننى ،ضننبم  اإلمنبم ألنو ،الضنرورة لعنندم لغينرهم العنذر

  .(4)فوقه هو مب يضم  ال الش  و ،المهتد  صالة تضم 

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 الشنبفعي  عنند األصن  هوو - المبلكي  عند المشهور ف  يشتر  وال

 فن  عنهنب عفن  إذا األحنداث ألن ،اإلمبمن  لصنح  العنذر م  السالم  -

  .(1)غيره حق ف  عنهب عف  صبحبهب حق

 إن أو ،مطلهنب الفههنب  ببتفنبق فجبئاة لمثله العذر صبح  إمبم  وأمب

 .(2) عذرهمب اتحد

  :الصالة أركان توفية على القدرة - ز

 كنبن إذا هنذاو ،األركنبن توفين  على قبدرا يكون أن اإلمبم ف  يشتر  

 أن يصن  ال سنجودا أو كوعنبر ببإليمنب  يصنل  فم  ،ببألصحب  يصل 

 المبلكينن و الحنفينن  ) الفههننب  جمهننور عننند عليهمننب يهنندر بمنن  يصننل 

 إمبمن  صنح  علنى قيبسب ذل  أجبزوا فإنهم للشبفعي  خالفب ( الحنببل و

 .(3) للهبعد المضطج  أو المستله 

 ال الحنببلنن و فبلمبلكينن  ،للهننبئم الهبعنند إمبمنن  صننح  فنن  واختلفننوا

 إمنبم الحنببلن  اسنتثنىو ،الضنعيف علنى الهنو  بنب  فيه ألن ،يجوزونهب

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 إذا لنه اسنتحبواو ،إمبمته فأجبزوا ،زواله يرجى ممب مرضه كبن إذا الح 

 الشنبفعي و .صن  قبعندا بهنم صنلى فنإن ،يسنتخلف أن الهينبم ع  عجا

 ‘ النبن  أن عبئشن  لحنديث ،الحنفين  أكثر قو  هوو ،ببلجواز يهولون
  .(1) قيبم خلفه الهومو ،قبعدا ببلنب  صالهب صالة آخر صلى

  .الفههب  ببتفبق فجبئاة لمثله األركبن توفي  ع  العبجا إمبم  أمب

  :الصالة شروط من شرط فقد من السالمة -و

 الصنالة صنح  شنرو  من  شنر  فهند م  السالم  اإلمبم ف  يشتر  

 إذا متننج  الو محندث إمبمن  تصن  فال ،خبث أو حدث م  كبلطهبرة

 علنى الهندرة من  الصنالة شنرو  من  بشنر  أخن  ألننه ، ذل يعلم كبن

 الثو  نجبس  بي  الو ،األصغرو األكبر الحدث بي  فرق الو ،به اإلتيبن

 .المكبنو البدنو

 بعنند اإلمننبم بحنندث المهتنند  علننم أن الشننبفعي و المبلكينن  وصننرح

 محندث إمبمنه أن علنم ثم بإمبم اقتد  م  :الحنفي  قب و ،مغتفر الصالة

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 أعنبد جنبنب أو محندثب كنبن أننه ظهنر ثم قومب أم م  :‘ النب  لهو  أعبد

  .(1) صالته

 يعيدون اإلمبم علمهو حدهو المأموم جهله لو :فهبلوا الحنببل  وفص 

 الصننالة قضننوا حتننى كلهننم المننأمومونو اإلمننبم جهلننه إذا أمننب ،كلهننم

 بنبلهوم الجنن  صنلى إذا » :‘ لهوله ،(2) حدهو المأموم صالة صح 

 .(3) .صالتهم للهوم تم و هصالت أعبد

  :النية - ط

 شنر  من  :قنبلوا فنإنهم ،اإلمبمن  نين  الحنببل  عند اإلمبم ف  يشتر  

 لنوو .منأموم أننه المأموم ينو و إمبم أنه اإلمبم ينو  أن :الجمبع  صح 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 ،النفن  فن  صن  إمبمتنه فننو  ،معنه فصنلى آخنر جنب  ثنم منفنردا أحرم

 ‘ النبن  فهنبم ،ميمونن  خنبلت  عنند بن  :قنب  أننه عبنب  ابن  لحديث
 رأيتنه لمب فهم  ،فصلى فهبم ،فتوضأ الهرب  إلى فهبم ،اللي  م  متطوعب

 بيند  فأخنذ ،األيسر شهه إلى قم  ثم ،الهرب  م  فتوضأت ،ذل  صن 

  (1)األيم  الشق إلى كذل  يعدلن  ظهره را و م 

 ،حندهو يحنرم المسنجد كإمنبم ،أحندا ينتظنر كبن فإن الفرض ف  أمب

  .(2) أيضب ذل  فيجوز ،معه فيصل  يأت  م  ينتظرو

 منفردا أحرم م  صالة صح  ف  كبلنف  الفرض أن قدام  اب  واختبر

 .إمبمب يكون أن نو  ثم

 كن  إن النسنب  اقتندا  لصنح  شنر  اإلمبم  الرج  ني  :الحنفي  وقب 

 لمب ،الجنبزة صالة ف  ال ،سجودو ركو  ذات صالة ف  هذاو ،حده و

 المنرأة إمبمن  يننو لنم إنو ،حبذتنه لنو لنه المنرأة بمحبذاة الفسبد م  يلام

 ألن ،صنالتهب تصن  الو صنالته فتصن  ،تضره لم به االقتدا  ه  نوتو

  .(3) الني  دون يثب  ال االشتراك

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 فنن  إال ،الشننبفعي و المبلكينن  عننند اإلمبمنن  اإلمننبم نينن  يشننتر  الو 

 يسننتح  لكنننه ،عي الشننبف عننند المنننذورةو المعننبدة الصننالةو الجمعنن 

 خنال  من  للخنروج الصلوات سبئر ف  اإلمبم  ينو  أن لإلمبم عندهم

  .(1)الجمبع  صالةو اإلمبم  فضيل  ليحوزو ،لهب الموج 

 :امامتهم كرهُت من الثاني: املطلب

 فهنو أكمن  كنبن م  فك  ،الكمب و الفضيل  على اإلمبم  أمر بنب  إن

 الفبضن  أذن إذاو كنرهو جنبز الفبضن  على المفضو  تهدم إنو ،أفض 

  .(2)الفههب  بي  عليه متفق الهدر هذاو ،يكره لم للمفضو 

 األعرابن و ،للنتعلم يتفنرغ ال ألننه العبند تهديم كرهيُ  :الحنفي  قب  ثم

 ال ألننه الفبسنق تهنديم يكنرهو ،عليه الجه  لغلب  الببدي  يسك  م  هوو

 لندو إمبمن  يكنره كمنب ،النجبسن  يتنوقى ال ألنه األعمىو ،دينه بأمر يهتم

 سننفيهو أمننرد إمبمنن  يكننره كننذل  ،مكفننرة غيننر بدعنن  المبتنند و ،الانننب

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 ،الجمبعن  تنفينر هؤال  تهديم ف  ألنو .(1) برصه شب  أبرصو مفلوجو

  .(2)فبجرو بر ك  خلف صلوا :’ لهوله ،جبز تهدموا إن لكنه

 كننبن بننأن عنندم  فلننو ،النهننبئص منن  ذكننر لمننب حههننم فنن  والكراهن 

 لندو من  الاننب ولندو ،الحنر من  العبندو ،الحضنر  من  أفض  اب األعر

 فنال المبتند و الفبسنق أمنب .الكراهن  زالن  البصير م  األعمىو الرشدة

 كراهنن  بننأن بعضننهم صننرح حتننى ،بحننب  الكراهنن  عنن  إمبمتهمننب تخلننو

  .(3) تحريم كراه  تهديمهمب

 رابن األعو األشن و الرجن  أو اليد مهطو  إمبم  كره :المبلكي  وقب 

 إمبمن و ،للصنحي  الهروحو السل  ذ  إمبم  كرهو ،أقرأ كبن إنو لغيره

 الفضن  ذو أو ،األكثنر أو الكن  كرهنه فنإن ،الجمبعن  بعن  يكرهنه م 

 :ثالثن  اللنه رسو  لع » :’ لهوله ،حرام فإمبمته - قلوا إنو - منهم

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث:شروط اإلمامة                          
 كن  راتبنب إمبمنب يجعن  أن كره كمب (1) ...كبرهون له همو قومب أم رج 

 أو ،الانننب لنندو أو ( المختننون غيننر ) األقلننف أو المننأبون أو الخصنن  منن 

  .(2)الحب  مجهو 

 كمنب ،ببلغنب كنبن إنو األقلنفو الفبسنق إمبمن  يكنره :الشنبفعي  قب و 

 ،شنرعب فينه منذموم ألمنر الهنوم أكثنر يكرهنه من و ،المبتند  إمبم  يكره

 عمننىاأل لكنن  ،للمعنننى مغيننر غيننر لحنننب الالحنن و ،الفأفننب و التمتننبمو

 منب ينظنر ال األعمنى ألن ،فضيلتهمب لتعبرض ،اإلمبم  ف  سيبن البصيرو

 إمبمن و .لتجنبنه أحفنظ فهنو الخبنث ينظنر البصنيرو ،أخشن  فهو يشغله

 من  أولنى الفحن و ،األصنم من  أولنى السنمي و ،العبند من  أولنى الحر

  .(3) البدو  م  أولى الهرو و ،المجبو و الخص 

 يحين  ال النذ  اللحنبنو األصنمو األعمى إمبم  تكره :الحنببل  وقب 

 األقلنف إمبم  كذاو ،إمبمته صح  ف  اختلف م و ،يصر  م و ،المعنى

 ،التمتنبمو الفأفنب و ،إحداهمب أو الرجلي  أو ،إحداهمب أو اليدي  أقط و

                                                 



 

 
 

 مةاملبحث الثالث:شروط اإلما                          
 بإمبمن  بنأ  الو .فضنله أو ديننه فن  لخل  يكرهه أكثرهم قومب يؤم أنو

 ديننهم سنلم إذا ،األعراب و الخص و لعبنببل المنف و اللهيطو الانب لدو

  .(1) لهب صلحواو

 إالو ،هنؤال  غينر الهنوم فن  جندو إذا فيمنب تكون إنمب الكراه و ،هذا

  .(2) اتفبقب كراه  فال

 

 

 

 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 

 

 اإلمامة خطورة :رابعال المبحث
 

 الت  األمبن  م  ه و جدا   عظيم  مسؤولي  المسلمي  إمبم  إن

 ۋ) :تعبلى الله قو  ف  ذل  جب  رضاألو السموات عنهب تخل  

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

- الهد  رسو و ،[15 :األحاا ] (ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 غبش   هوو يموت يوم يموت رعي  الله يسترعيه عبد م  مب » :قب  -‘

م إال لرعيته  الت  النصوص م  ذل  غير إلى ،(1) «الجن  عليه الله حر 

  .إهمبلهب على المترتب  اآلثبرو بفضلهو األمبن  هذه ببيبن جب ت

 األثنرو ،خطورتهب يعر  ال النب  م  كثيرو أمبن و مسؤولي  اإلمبم  

 هنوو ،ببلنب  صل ليُ  ،أحدهم مُد فيه ،فيهب التفريط على المترت  السي 

 يحفنظ من  خلفنهو ،سورتي  أو سورة غير الله كتب  م  شياًا يحفظ ال

 فن  يلحن و ،التجويد الو الهرا ة جيدي ال م  منهمو ،هل  ُج  أو كله الهرآن

 ال النذي  العنبميي  بعن  من  ذلن  رأين  لهندو ،المعبن  رغي  يُ و الهرا ة

 الجه  م  فيه ب  ،الفهه م  شياًا يحس  ال م  منهمو ،الهرا ة يحسنون

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
ن تنراه ذلن  من و ،علنيم بنه اللنه منب  المرك    إقبمن و اإلمنبم تنأخر ديترص 

  .ببلنب  ل ليص المحرا  إلى لينطلق المؤذن

 قنب  ،الجهلن  ألولان  سنلف كمنب ،األمر ذل  ف  تخويف ردو قدو 

 صنح  للننب  يضنم  يعنن  )6( « ...ضبم  اإلمبم » :-‘-الله رسو 

 يراعنن  أن علينه جن و خطننأ فن  قن و إذاو ،بهننب يتالعن  فنال ،صنالتهم

 ،خلفننه المننأمومي  خننبن فهنند ،ذلنن  يفعنن  لننم فننإن ،فيننه الشننر  أحكننبم

 له أذنوا ألنهم ،منه كف  عليهمو ،ذل  زرو عليهو ،صالتهم م  أنهصو

 :‘ قنب  .الصالة هوو أال اإلسالم أركبن م  عظيم رك  ف  يؤمهم نأب
 ،(2) « علنيهمو فلكم أخطأوا إنو ،لهمو فلكم أصببوا فإن لكم ونصل  يُ  »

 الشننرو و األركننبن فنن  أصننببوا فننإن ،النننب  ألجنن  يصننلون فبألئمنن 

 قن و فهد اإلمبم أخطأ إنو ،للجمي  األجر ق و فهد ،السن و الواجببتو

  .(3)«خلفه م  على ش   الو ،العهب  استحقو اإلثم ف 

 –‘– اللننه رسننو  سننمع  :قننب  -– عننبمر ابنن  عهبنن  عنن و 
 ذلن  من  اننتهص من و ،لهنمو فله الوق  فأصب  النب  أمَّ  م  » :يهو 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 سنمع  :قنب  –– سنعد ب  سه  ع و .(1)«عليهم الو فعليه شياًا

 إنو ،لهنمو فلنه أحسن  فنإن ،ضنبم  اإلمنبم » :يهو  –‘– الله سو ر

  .(2) « عليهم الو فعليه أسب 

 من و ،" للصنفو  متتهندَّ  الو ،للسنيو  متهدَّ " :يهو  المث  أن م و 

- محمند نبيننب بهنب يهنوم كنبنو ،الرسن و األنبينب  ظيفن و ه  اإلمبم  أنَّ 

 فن  تناا  ال هن و ،الراشندون خلفنب ه عليهنب بعنده من  خلفنه ثم ،-‘

 يتهبفن  عنندمب ،عجببنًا عجبنًا الينوم ننر  أننب إال ،الصبلحي و العلمب 

 المعنروفي  المعبصن  أه  م  ،خُلهبو دينًا أقلهمو النب  سهط أحيبنًا

   .ال  .......و ،الرشوة يأك  م و ،ببلربب يتعبم  كم  ،بهب

 ديمتهن فن  أن كمنب ،لإلمبم  بأه  لي  م  تهديم م  النب  ليحذرو 

 تهرينرا  و ،بنه رضنى  و المنكر م  عليه هم بمب اعترافًا ،النب  م  بقس  الفُ 

 يصننل  ال منن  بينننهم يوجنند لننم إذا الجمبعنن  علننى بنن  ،ذلنن  علننى لهننم

 بنن  ،الصننالة إقبمنن  فنن  يسننتعجلوا أال ،العصننبة أولانن  مثنن  إال لإلمبمنن 

 كنبن لنوو أحندهم مواهند  يُ  أو ،الننف  لنه تطمنا  م  يأت  حتى ينتظرون

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 ،عبنبدة فهنذه ،بنه المجنبهري و سقالفُ  أه  مُيهدَّ  أال المهم ،قليال   فظهح

 علنى تجنرأ ممن و .بأعببئهنب للهينبم أفضنلهم يتخينروا أن علنيهم فيج 

ننظَ و ،ببلتمسنن  علننيهم اللننه منن َّ  ،العمننر مهتبنن  فنن  شننبب  ،اإلمبمنن   َحفو

 لنم بمنالن  أننه ينر  ثنم ،حنديثًا حفنظو ،قبربنه منب أو عنم جا  أحدهم

 يتهنندمو ،لإلمبمنن  يتصنند  تننراهو –– عمننر الو بكننر أبننو بيبلغهنن

 ُيحسنن  ال ثننم ،المحننرا  إلننى للوصننو  ،الرقننب  يتخطننىو ،الصننفو 

 انسنيببي و ،بطالقن  يتحندثو ،العلنم رائح  يشم لمو ،حفظًا الو ،قرا ة  

 بخطننورة جهننال   ذلنن  كنن  ؛(1) الامننبن هننذا أهنن  مثنن  فنن  إال ُتعهنند لننم

 العلنم ذو  من  اإلمنبم ُيختنبر أن يجن  لنذا ؛مساوليتهب عظيمو ،اإلمبم 

 علننى هننم ممنن و ،الننتالوة يحسنننونو ،الهننرا ة يتهنننون ممنن و ،األهلين و

  .الصالة سيمب ال العببدةو الدي  بأحكبم المعرف  م  كبير جبن 

 ،خلفه يصلون لم  صبلح  قدوة يكون أن اإلمبم على ويج 

ا متهلد فبإلمبم ب أمر   المسجد شؤون ول تو المسلمي  إمبم  ف  عظيم 

ا عليه فيج  ،الهيبم  يوم عنهب سأ سيُ  ،عنهه ف  أمبن  هو الذ   أن إذ 

 إلى توجيههمو إرشبدهمو ،المسلمي  إخوانه ص نُ  ف  مهجته يبذ 

 الذ  المسجد ف  األو  المسؤو  فهو ،األقوم السبي و األسلم الطريق

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 عليه يج  بهذاو ،الصالة ف  به يهتدون المصلي  تهدمو ،إمبمته تولى

 فيم و نفسه ف  الله يته  أنو ،العظيم  المسؤولي  هذه يستشعر أن

 يفعله مب فك  ،الحسن  الهدوة اإلمبم هذا ف  يرون فبلنب  .أمرهم دتهل  

 أثَّر ببألخالق اإلمبم أخ    إذاو ،االقتدا و للتأس  مح  هو يهوله أو

 األص و ،وهيذمو ينتهصوه أن إلى بهم  أد   ب  ،النب  على سلبًا ذل 

 قد عبداتو أمور هنبكو ،ش   ك  قب  بأخالقه الله إلى دا    اإلمبم أن

 م  ذل و ،فعلهب إمبمًا كبن بم  يليق ال لك  المببح قبي  م  تكون

 :قب  –‘– النب  أن الحديث ف  جب  كمب األمور بمعبل  األخذ بب 

 المنبو  اإلمبم قب  ،(1) «سفسبفهب يكرهو ،األمور معبل  يح  الله إن»

 الاكي  ببألخالق عبيده م  اتصف فم  ،ردياهبو حهيرهب أ » :¬

 ع  صونهب النف  شر و ،كرهه الرديا  ببألوصب  تحلى م و ،أحبه

 أن بنفسه فيربأ ،الرجب  ألعنبق الهبطع  المطبم و ،الدنبيبو الرذائ 

 ،نضح و نماح كنب» :¬ األوزاع  اإلمبم قب و ،(2) «ذل  ف  يلهيهب
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 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 اإلمبم قب و ،(1) «التبسم يسعنب ال أن خشي  بنب  هتَد يُ  نبصر فلمب

  .(2) «النب   لصلُ  ا ر  الهُ   صلُ  لو» :– ¬- الثور 

 مسؤو    كلكمو را    كلكم» :–‘– الله رسو  يهو  ،اإلمام أيها

 هوو أهله ف  را  الرج و ،رعيته ع  مسؤو و را    اإلمبم ،رعيته ع 

 ،رعيتهب ع  مسؤول و زوجهب بي  ف  راعي  المرأةو ،رعيته ع  مسؤو 

 يد  الحديث فهذا ،(3) «رعيته ع  مسؤو و سيده مب  ف  را    الخبدمو

 ،فيه عم  مبذا أمر على  سترعاُ  م  ك  سيسأ  تعبلى الله أن على

 أن معلومو ،ببلخبدم انتهىو ،األعظم ببإلمبم بدأو ،عليه استرعى فيمبو

  .عظيم  الي و المسجد إمبم 

 رفتصو   أمبمهم قف و إذا ،ب  يأتمون لم  قدوة  كُ  :ماماإل أيها

 مرضي  ه  ه و ،تصرفبتو أعمب  م  عليه أن  مب رتصو   ثم ،قدرهم

 يعلمون ال تصرفبتو أعمبال ل  أن أم ،اإلمبم  لهذه أه  فأن  ،لله

 سرك ف  حسن  قدوة لتكون فتجنبهب ،لله مرضي  غير ه و عنهب

ب  كُ  ،عالنيت و ا لجمبعت  نبصح  ا  كُ  ،لهم متفهد   حركبت  م  حذر 
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 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 ،تدر  حيث م  إلي  رنظَ يُ  أنه اعلمو ،الصالة أثنب  خبص  تصرفبت و

 قيم  ل  ليكون ؛نفس  ف  قيم  لجمبعت  اجع  ،تدر  ال حيث م و

  .يحترمون  بذاو ؛نفوسهم ف 

 فكثينر   ،العلنم طلن  علنى ل  معين  اإلمبم  لتك  :املسجد إمام أخي

 ،لإلمبمن  تهندموا ،تعنبلى الله ثوا  يرجون الذي  خلصي الم األئم  م 

 العلننم طلنن  علننى تعننبلى اللننه بعنند تعنني  ألنهننب لكنن و ،هنن  ألجلهننب ال

 علنى المحبفظن  علنى تعني و ،تعنبلى اللنه كتنب  حفنظ علىو ،الشرع 

 زمن  ف  نح و سيمب ال ،تعبلى الله بيوت ف  جمبع  الخم  الصلوات

 ببللنه إال قنوة الو حنو  الو ،اللنه رحنم من  إال الننب  م  كثير فيه فسد

 يحتنبج التن  األسنال  من  لكثينر ضيتعنر   المسنجد إمبمو .العظيم العل 

نن العلمنن  الجننوا  إلننى أصننحببهب  ،بصننيرةو علننم   علننى المبننن   المؤص 

  .طويال   زمنًا العلمب  عند الرك  بثن  إال يكون ال هذاو

ب اإلمبم  اتخذ :اإلمام أيها  األجر محتسب ب لخيرا إلى للدعوة طريه 

 ف  ردو لهد ،حبجبتهمو ظروفهمو النب  مصبل  را  .الله عند

 الدي » :قب   النب  أن  الدار  أو  ب  تميم ع  الحديث

 المسلمي  ألئم و لرسولهو لكتببهو لله :قب  ؟لم  :قلنب ،النصيح 



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 ف  ذكر م  لك  النص  قوامهو هلب  و الدي  فعمبد ،(1) «عبمتهمو

 النص  بذ و ،عبمتهمو المسلمي  ألئم  الخير بح  ذل و ،الحديث

 ك  ع  إبعبدهمو ،خير لك  هدايتهم على الحرصو ،إرشبدهمو ،لهم

  .شر

 تهوم أنو ،العظيم  الديني  الهيبدة هذه تستشعر أن علي  :اإلمام أيها

ب تجعلهب ال أنو ،بحههب  شأن م  هذا فلي  ،شهرة أو دنيب لكس  طريه 

 ضبم  اإلمبم» :الحديث ف  ردو مب اإلمبم  عظم م و ،المتهي 

  .(2) «للمؤذني  اغفرو ،األئم  ارشد اللهم ،مؤتم  المؤذنو

ب ،إرشبدهمو النب  تعليم به يهوم أن لإلمبم ينبغ  وممب  خصوص 

 المؤذن تعليم إلى فيببدر ،الخبدمو كبلمؤذن المسجد ف  العبملي 

 أو ،البد و األخطب  م   السبلمي ،الصحيح  اإلقبم و الصحي  األذان

  .به اإلطرا و كتلحينه األذان تشويه
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 جيرانو الح  أله  اإلرشبدو ببلتوجيه يبخ  ال أن لإلمبم ينبغ  كمب

 يتعبهدهمو ،الصالة على يحضهمو ،معبشرتهم فيحس  ،المسجد

 ،المحتبجي  مسبعدة ف  يسعىو ،أحوالهم يتفهدو ،منبزلهم ف  ببلايبرة

 يعلمهمو ،مرضبهم يعودو ،بينهم إلصالحاو ،المنبزعبت ف و

  .الفع و ببلهو  اإلسالمي  األخالق

 بع  كهرا ة ،للتدري  األوقبت بع  يخصص أن لإلمبم وينبغ 

 على الهرا ةو ،العصر صالة بعد موجا بشك  شرحهبو األحبديث

 الفرص يتحي  أنو ،الفجر صالة بعد اآليبت بع  تفسير جمبعته

ب ،عظهملو المنبسب و المواتي  ب الصلوات بع  بعد أحيبن   إذا خصوص 

  .ذل  نحو أو المأمومي  بع  م  خطأ رأ 

 يتحرج - لهمو لنب الله غفر - األئم  بع  أن له التنبيه ينبغ  ممبو 

 فيدفعه ،العبر  عدم بمظهر سؤاال   عليه يطرح الذ  أمبم ظهوره م 

 ،علم بال أحيبنًا فيجي  ،عليه تعرض مسأل  ك  ع  اإلجبب  إلى ذل 

 عي  هذاو ،عليه يهبلوا لمو ،منه النب  لنفر ذل  يفع  لم لو أنه يظ و

 لجوابه كبن الفتيب ف  التور  اإلمبم م  عرفوا إذا النب  إن ب  ،الخطأ

 الهو  على تجرأ إذاو ،الهلو  أحبتهو ،اطمانبنًاو ،قبوال   يعلم مب على

 هذه أن ذل  بعد له يظهر ثم يفتيه فإنه ؛سبئله يمهته م  أو  فإن علم بال



 

 
 

 املبحث الرابع: خطورة اإلمامة                          
 ف  أو ،اإلذاع  ف  المسأل  هذه عي  بسمب  إمب للصوا  مجبنب  الفتو 

 لربمبو ،اإلمبم هذا م  الثه  فتاو  ،العلمب  ألحد در  ف  أو ،شريط

 الهو  أن ع  فضال   ،جيرانهو جمبعته بي  الال  تل  السبئ  هذا أشب 

 م  أعظم العلمب  بع  عده ب  ،الكببئر م  كبيرة علم بغير الله على

-تعبلى - الله قو  م  ذل  استنبطوا قدو -تعبلى - ببلله اإلشراك

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ):

 ،[00 :األعرا ] (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ،األعلى إلى األدنى م  الترتي  فكبن ،يليه الذ  ثم ،ببألهون فبدأ

 اب  يهو  -تعبلى - ببلله الشرك دبع علم بغير الله على الهو  جع و

 المحرمبت هذه أشد فهو علم بال الله على الهو  وأمب» :¬ الهيم

 المحرمبت م  الرابع  المرتب  ف  كرذُ  لهذاو ،إثمًا أعظمهبو ،تحريمًا

 إال تكون ال ب  ،بحب  تببح الو ،األديبنو الشرائ  عليهب اتفه  الت 

 دون حب  ف  يببح الذ  خنايرال لحمو الدمو كبلميت  ليس و ،محرم 

- مبل  اإلمبم الهجرة دار إمبم ف  المسجد إلمبم ليك و .(1) «حب 

 فهب  ،أدر  ال :فهب  مسأل  عليه رض عُ  فهد ،األسوةو الهدوة - ¬

 كبنو ،األمير بهب أعلم أردت إنمبو ،سهل  خفيف  مسأل  إنهب :السبئ  له
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 ف  لي  !،!سهل  ف خفي مسأل  :قب و مبل  فغض  ،قدر ذا السبئ 

 ٹ ٹ ٹ) :- تعبلى - الله قو  سمع  أمب ،خفيف ش   العلم

 يوم عنه يُسأ  مب خبصَّ و ثهي  كله فبلعلم ،[5 :المام ] (ڤ ڤ ٹ

 :فهب  رج  فجب  ،مبل  عند كنب :مهد  ب  الرحم  عبد قب و .الهيبم 

 مسأل  بالد  أه  حملن  ،أشهر ست  مسيرة م  جات  الله عبد أبب يب

 كأنهو ببلرج  فُهط  ،أدر  ال :فهب  ،فسأله ،س  :فهب  ،عنهب أسأل 

 إذا بالد  أله  أقو  ش   أ و :قب  ،ش   ك  يعلم م  إلى جب  قد

 ع  - ¬ ا ُس و ،أدر  ال :مبل  قب  لهم تهو  :قب  ؟إليهم رجع 

  .(1) أدر  ال :ثالثي و س  ف  فهب  مسأل  أربعي 

 

   

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 

 الراتب ماماإل :خامسال المبحث
 

  :الراتب اإلمام :األول املطلب

 لني  حبلنهو ،أحكنبمو قواعد ش   لك  جع  ،نظبم دي  اإلسالم إن

 حهنوق يعنر  ال أننه أو ،فوضنى دين " :بأننه :اإلسنالم أعندا  قنب  كمب

 هنذا علنى النرد ف  نخوض ل و ،"به أهله يسو  مب عنده لي و ،أفراده

 تعبرض سليم  فطرة ك و ،يقالصد قب  للعدو اض و زيفه ألن ،الكالم

 مسنأل  سننأخذ لكنننب ،الواقن  عكن و ،الحهيهن  خنال  هنوو ،قنبلوا مب

 من َّ  النذ  اإلسنالم  النظبم م  شياًا نر  حتى الدي  مسبئ  م  احدةو

 ببإلمنبم يتعلنق منب هن  المسنأل  هذهو ،المسلمي  على به – تعبلى - الله

 ،بهنب نعمن و تعلمهنبلن مسنبئ  من  بنه يتعلنق مب بع  على نمر ،الرات 

  .ديننب جمب  بهب نر و

ن    جمعهو به  هتَد يُ  الذ  اإلمبمُ » :الرات  اإلمبم مَّ
َمنبمُ ) و» ،(1) «َأئو  (اإلو

 ر (رتن ) » ،(3) «مهيمًا أ  :راتبًا» :رات و ،(2) «الصالة ف  به يؤتم م 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
ْتَب ُ  :  ت  أمنرو ،دخن  بببنهو ،ثبن  الشن   َرَتنَ  و ،المنال  الَمْرَتَب ُ و الر 

   
  .(1) «ثبب    دائم   أ  :َراتو

 أو ،الواقنف أو ،نبئبنه أو ،السنلطبن رتبنه النذ  هنوو - الراتا   اإلمام

 الحبضري  م  غيره على الصالة إمبم  ف  يهدم - المسلمي  م  جمبع 

 ابن  عن  رو  ،منه أقرأ أو منه أعلم يكون كأن بفضيل  غيره اختص إنو

 عمنر البن  منولى فينه يصنل  دمسنج عندهبو له أرضب أتى أنه ƒ عمر

 .أحق المسجد صبح  :قب و فأبى بهم يصل  أن فسألوه ،معهم فصلى

 ذو  من  أمثبلهم أو الهبض  أو نبئبه أو األعظم اإلمبم معه كبن إن أمب

 يننؤم  ال :‘ لهولننه الراتنن  اإلمننبم علننى فيهنندمون ،الوالينن و السننلطبن

 .(2) بإذنه إال تكرمته على يهعد الو سلطبنه ف  الرج  الرج 

 .(3) بيوتهمب ف  أنسبو مبل  ب  عتببن أم :‘ النب  ألنو "

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 ببنذ  يلينق ال إذننه بندون بحضنرته السنلطبن صبح  غير تهدم وألن

 محن  أن يرون الشبفعي  أن إال ،الفههب  بي  اتفبق مح  هذاو .(1) الطبع 

 أو السنلطبن من  مرتبب اإلمبم يك  لم إذا الرات  اإلمبم على الوال  تهديم

 الن و علنى مهندم فإنه نبئبه أو السلطبن رتبه مم  اإلمبم كبن إذا أمب ،نبئبه

 .(2) قبضيهو البلد

 فننذه  ،المسننجد فنن  الجمبعنن  إعننبدة حكننم فنن  الفههننب  اختلننفو 

 إعننبدة كراهنن  إلننى - الشننبفعي و المبلكينن و الحنفينن  هننمو - الجمهننور

 لنم مب ،النب  رمم ف  يه  الو ،رات  إمبم له الذ  المسجد ف  الجمبع 

 الراتن  اإلمنبم من  الجمبعن  فبتتنه فم  ،الرات  اإلمبم بإذن اإلعبدة تك 

 التهنبونو العنداوةو الهلنو  اخنتال  إلى ذل  يفض  لاال منفردا صلى

 ،األوزاعن و ،البت  عثمبن ذه  هذا إلىو ،الرات  اإلمبم م  الصالة ف 

 .(3) عون اب و ،أيو و ،قالب  أبوو ،النوو و ،الليثو

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 لنه النذ  المسجد ف  الجمبع  إعبدة يكره ال أنه إلى الحنببل  وذه 

 صنالة»:‘ قولنه لعمنوم الننب  ممنر فن  اقعنبو يك  لم إنو رات  إمبم

 بسنب  :رواين  فن و درجن  عشنري و بخمن  الفذ صالة تفض  الجمبع 

 .(1) «درج  عشري و

 قندو المسنجد دخن  رجال أن - ¢- الخدر  سعيد أبو رو  ولمب

 فيصنل  هنذا علنى يتصندق من  :فهنب  بأصنحببه ‘ اللنه و رسن صلى

 أال»:‘ فهنب  رواين  فن و .(2) معنه فصنلى الهنوم من  رجن  فهنبم ؟معه
 .«معه فيصل  هذا على يتصدق رج 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 :قنب  صنليب فلمب :قب  :زادو ،مثله ‘ النب  ع  ¢ أمبم  أبو ورو 

 ىإلنو ،فعلهنب لنه فبسنتح  الجمبعن  على قبدر ألنهو .(1) جمبع  هذانو

 .(2) المنذر اب و إسحبقو قتبدةو ،النخع و الحس و عطب  ذه  هذا

 إمبم له لي  أو ،النب  ممر ف  أو ،سوق ف  يه  المسجد كبن إذا أمب

 فنن  كراهنن  فننال ،الثبنينن  للجمبعنن  أذن لكنننهو راتنن  إمننبم لننه أو ،راتنن 

 .(3) ببإلجمب  ،زاد مبو الثبلث و الثبني  الجمبع 

 ؛قبعندا   يصنل  أن من  غينره يستخلف أن ألولىفب اإلمبم اشتكى إذاو 

 :فهلن   عبئشن  علنى دخلن  قنب  عتب  ب  الله عبد ب  الله عبيد فع 

 ...قبلنن  أن إلننى ...بلننى :قبلنن  ؟اللننه رسننو  مننرض عنن  تحنندثين  أال

 فينهو» ،(4)«الحنديث ...يصنل  بنأن بكنر أبن  إلنى– ‘ –النبن  فأرس 

 ببلهوم صالته م  أولى شتكىا إذا الرات  اإلمبم استخال  أن على دلي 

 فينهو ،احندةو مرة غير قبعدا   بهم يص  لمو بكر أبب استخلف ألنه ؛قبعدا  

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 انتظنبر من  أولنى الصالة إلى المببدرةو .(1) «لمثله المعذور إمبم  صح 

 قن و حضنر فهند ،الجمبعن  ترضنبه من  أو ،نبئبنه حينهنب ميتهد  و ،اإلمبم

 بكنر أبن  إلنى -  - ال ب فأشبر ،يأت لم - ‘- الرسو و الصالة

 أبن  إلنى بنال  فجنب » الحديث ف  ،الصالة يهيم أن - - الصديق

 قندو ،حنب  قند -‘- اللنه رسنو  إن بكر أبب يب :فهب  - - بكر

 بنال  فأقنبم ،شنا  إن نعم :قب  ؟النب  تؤم أن ل  فه  ،الصالة حبن 

 منن  أولننى إليهننب المبننبدرة أنو .(2) «–  - بكننر أبننو تهنندمو ،الصننالة

 مننهم برضنب إال الجمبع  على التهدم ينبغ  ال أنهو ،الرات  اإلمبم انتظبر

 أفضنن  بأنننه علمننه منن  «شننا  إن» بكننر أبنن  قننو  منن  ذلنن  يؤخننذ

رَ  إَذا» :المننرداو  ب وقنن ،(3) «الحبضننري  َمننبمُ  َتننَأخَّ  اْلُمْعَتننبدو  ْقتوننهو و عنن  اإْلو

  َ ا كنبن إونْ و ،َمَشهَّ    َيُك ْ  لمو ،َقرويب ب كبن إنْ  ُروسو يند   علنى َيْغلونْ   لنمو ،َبعو

ْوا ُحُضوُرهُ  الظَّ ِّ   اَل و ،ذلن  ُينْكونرُ  اَل  َلكون ْ و ،ُحُضنوَرهُ  َظن َّ  لو َكَذاو ،َصلَّ

  .(4) «َيْكَرُههُ 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 لغينره بن  لنه لني  فهنذا العوشنب  علنى الَعشب  مهدِّ يُ  ال الرات  واإلمبم

ْفُ   » :قب  -- شعب  ب  المغيرة فع   َّ  ضو
 » َلْيَل    َذاَت  -‘- النَّبو

ْفَرةَ  َأَخَذ و َفُشوو َ  بوَجنْ    َفَأَمرَ  نْنهُ  بوَهنب لون  َيُحنا   َفَجَعنَ   الشَّ  بوناَل    َفَجنب َ  " مو

نْفَرةَ  َفَأْلَهى بوبلَصاَلةو  َفآَذَنهُ   - ُيَصنلِّ  َقنبمَ و ، ؟َينَداهُ  َتروَبنْ   َلنهُ  َمنب :َقنبَ  و الشَّ

بو  َكبنَ و هُ  - ف و َشبرو نَواك   َعَلنى - ‘- اللنهو  ُسوُ  رَ  لو  َفَهصَّ  :َقنبَ   َأوْ  سو

هُ  َواك   َعَلى َلَ   َأُقص   اإلمنبم اسنتد » :المعبود عون صبح  قب  ،(1)« ؟سو

 خنبص الصالة على العشب  بتهديم األمر أن على الحديث بهذا البخبر 

  .(2) «جدا   حس و ،صحي  االستدال  هذا :قل  ،الرات  اإلمبم بغير

 النظنبم فيهنب لننر  الراتن  اإلمنبم تخنص التن  المسنبئ  بعن  فهذه

 عنر  أننه لنوو ،اإلسالم ف  نظبم ال بأنه قب  م  جه  نعلمو ،اإلسالم 

 من  متينن  قواعند علنى مبنن    كلنه فبلندي  ،ذلن  قنب  منب حهيه  اإلسالم

 هنو - سنبحبنه - اللهو ذل  يكون ال كيف ،األنظم و الهواعدو األس 

  .الحكيم عليمال هوو ،الخبير هوو شرعه الذ 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 الصالة ع  التخلف عدم على الحرص الرات  اإلمبم به ُينص  ممبو 

 سنو  منواط  ع  ببلنف  االبتعبدو ،العصرو الفجر صالت  ف  خبص و

   .الهب و الهي و الظ 

 أشغله ممب ،انشغب و مرضو كسفر عذر له حص  إذا لإلمبم ينبغ و 

 بننال المسننجد ركيتنن أال ينبغنن  ،النننب  إمبمنن و للمسننجد الحضننور عنن 

 جمبعنن  يخبننر أنو ،لإلمبمنن  أهنن  هننو إمبمننًا يوكنن  أن عليننه بنن  ،كينن و

نب اختنبر بأنه المسجد  جمبعن  من  العهندو الحن  أهن  رأ  فيأخنذ ،فالن 

 أن فعلينه ،حبفظنًا كنبن لنوو يوكلنه من  يريندون ال أنهنم فربمب ،مسجده

 ،الننب  هيرغبن ال كيال  و  ك  و لو ته  ربمب الت  المشبك و الكراهي  ياي 

  .(1) األمور هذه لمث  فطنًا اإلمبم يكون أن فالبد

 ،الصنالة تهنبم أن بعند ،ينبجينه الحبجن  صنبح  من  يهف ‘ وكبن

 :قنب  - صنغيرا   كبنو –– أن  رو  كمب ،طويل  مدة معه فيمكث

 فمنب ،المسنجد جبنن  فن  رجنال   يننبج - ‘- النب و الصالة قيم أُ »

  .(2)«الهوم نبم حتى الصالة إلى قبم

  :متأخرا اإلمام صلو إذا :الثاني املطلب

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
  ؟العم  فمب ،ببلنب  يصل  آخر وجدو ،متأخرا   اإلمبم ص و إذا 

 بن  مأمومنًا اإلمنبم يصن    لنم لنو و ،مأمومنًا يصل  أن عليه :اجلواب

ر  اآلخنر علنىو ،صنحيح  فبلصالة ،ببلنب  هو صلىو ،اآلخر اإلمبم أخَّ

 فنن  منرة -‘- النبن  رتننأخ   قندو ،األو  الصنف إلننى يرجن و يتنأخر أن

 عو  ب  الرحم  عبدو -‘- فجب  ،حبجته ليهض  ذه  حي  السفر

 أن -‘-النبن  إليه فأشبر ،يتأخر أن الرحم  عبد فأراد ،ببلنب  يصل 
 تنننأخرو ،(1) عنننو  بننن  النننرحم  عبننند را و مأمومنننًا صنننلىو ،يسنننتمر

 جنب  ثنم ،عنو  بن  عمرو بن  بي  ليصل  ببلمدين  مرة ‰

 إلننى تننأخر ، بكننر أبننو بننه أحنن  فلمننب ،ببلنننب  يصننل  ا ربكنن أبننوو

  .إمبمًا -‘-النب  متهد  و ،الصف

 فنن  خلخلنن  تهنن  ال حتننى الراتنن  اإلمننبم ميتهنندَّ  أال األفضنن  لكنن 

 فنن  تفريطننه ا جننر   يصننبر أن عليننهو ،الهلننو  فنن  اخننتال و ،الصننفو 

- النب  م  بأفض  لي  فهو ،مأمومًا يصل  أن عليهو ،المبكر الحضور

 فهضنبهمب الصنالة من  ركعتبن أو ركع  فبتتهو مأمومًا صلى فهد ،-‘

 تأخر إذا للجمبع  يجوز ذل  فعلى .(2) –– شعب  ب  المغيرةو هو

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 يتهندموا أن للجمبع  يجوز الو .بهم للصالة أحدهم مواهدِّ يُ  أن ،إمبمهم

 فن  ببإلمبمن  األحق هو ألنه ،اإلمبم بإذن إال لإلقبم  المعتبر الوق  على

 .شرعًا عليه المعي  مسجده

  قوالن: المسأل  فف  وقتهب قب  وأقبموا ذل ، فعلوا وإن

  آثمون. وهم إعبدتهب، وعليهم ببطل ، صالتهم األو : الهو 

  آثمون. وهم األجر، نبقص  صحيح  صالتهم الثبن : الهو 

 عنند وكبينر خطينر، األمنر الحنبلتي  كنال وف  الثبن ، الهو  والراج 

 نهنص فن  يرغبون وال صالتهم، تبط  أن يريدون ال والنب  ،تعبلى الله

 ذلنن ، يراعننوا أن المننؤذني  فعلننى يننأثموا، أن يحبننون وال أجننورهم،

 ذلن  يشنق ال بحيث المشرو ، وقتهمب ف  واإلقبم  األذان بأمر ويهتموا

 . (1)الصالة م  فينفروا النب ، على
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 املبحث اخلامس: اإلمام الراتب                          
 

 

 طهشروو االقتداء أحكام :الثالث الفصل
 لوازمهو
  :حثبمب خمس  وفيه

 

 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 

 احكامهو االقتداء شروط :األول المبحث
 

 أن بد فال ،اإلمبم بصالة المؤتم صالة ربط هو :الصالة يف االقتداء

 ف  - الجمبع  به تنعهد م  أق و .احداو لوو ،مهتدو إمبم هنبك يكون

 لهو  ،احدو اإلمبم م  يكون أن هوو ،اثنبن - الجمع و العيدي  غير

 ‰ فعلهول (1) « جمبع  فوقهمب فمب االثنبن» :–‘- النب 
 أو رجال الواحد ذل  كبن سوا   و .(2) حدهو عبب  ببب  صلى حي 

  .جمبع  مطلهب االثني  سم  -‘- النب  ألن ،يعه  صبيب أو امرأة

 :االقتداء شروط -1

 :النية - أ

 لصح  شر  ببإلمبم االقتدا  المؤتم ني  أن على الفههب  اتفق 

 الهل  عم  الني  ف  المعتبرو .الني  إلى يفتهر عم  المتببع  إذ ،االقتدا 

 قو  هوو ،الشبفعي و الحنفي  عند بهب التلفظ يستح و ،لإلرادة الالزم

                                                 

^



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 ألنه ،بدع  بهب التلفظ أن إلى جمبع  ذكرو .الحج على قيبسب للحنببل 

  .(1) التببعي و الصحبب  م  أحد ع  الو ‘ النب  ع  يرد لم

 بشر  عليهب متهدم  أو ،للتحريم  مهبرن  تكون أن الني  ف  ويشتر 

 ني  تص  فال ذل  علىو ،أجنب  فبص  التحريم  بي و بينهب يفص  أال

 ) :الفههب  جمهور عند منفردا أحرم بعدمب الصالة خال  ف  االقتدا 

 .(2)( الحنببل  عند رواي  هوو ،المبلكي و ،الحنفي 

 أن منفردا أحرم للذ  يجوز :الحنببل  عند رواي  هوو ،الشبفعي  وقب 

 ف  بهلبه معهم الدخو  فينو  جمبع  تحضر بأن ،مأمومب نفسه يجع 

  .(3)فأكثر ركع  صلى قد أم الصالة أو  ف  أكبن سوا  ،صالتهم

 عند الصلوات سبئرو الجمع  بي  للمأموم الني  اشترا  ف  فرق وال

 .الشبفعي  عند الصحي  هوو ،المبلكي 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 ف  يشتر  ال :الشبفعي  عند الصحي  مهبب  هوو ،الحنفي  وعند

 بدون تص  ال الجمع  ألن ،العيدان كذل و  االقتدا ني  الجمع 

 بني  التصري  ع  مغنيب العيد أو الجمع  بني  التصري  فكبن ،الجمبع 

  .(1) الجمبع 

 اإلشبرة أو ،كبلحبضر صفته أو ،كايد ببسمه اإلمبم تعيي  يج  وال

 لربط ،صالته بطل  أخطأو عينه فإن ،ببإلمبم االقتدا  ني  تكف  ب  ،إليه

  .(2)به االقتدا  ينو لم  بم صالته

 عند اإلمبم  نو  قد اإلمبم يكون أن االقتدا  لصح  يشتر  الو ،هذا

 اإلمبم  الرج  ني  الحنفي  اشتر و .للحنببل  خالفب الفههب  جمهور

  .(3)به النسب  اقتدا  لصح 

 :اإلمام على التقدم عدم - ب

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 عند موقفال ف  إمبمه المهتد  يتهدم أال االقتدا  لصح  يشتر  

 جع  إنمب :لحديث ( الحنببل و الشبفعي و الحنفي  ) :الفههب  جمهور

 تهدم إذا ألنهو ،تبب  غير المتهدمو ،االتبب  االئتمبمو (1) به ليؤتم اإلمبم

 ق و ك  ف  را هو النظر إلى محتبجو ،اإلمبم حب  عليه يشتبه اإلمبم

 .المتببع  يمكنه فال ،ليتببعه

 ،اإلمبم متببع  أمكنه إذا التهدم يجائهو ،بشر  لي  هذا :مبل  وقب 

 .الصالة م  لي  المكبنو ،الصالة ف  المتببع  يوج  االقتدا  ألن

 على التهدم يكرهو ،المأموم على متهدمب اإلمبم يكون أن يند  لكنه

  .(2) لضرورة إال محبذاتهو اإلمبم

 ال الهدم مؤخر هوو ،ببلعه  للهبئم عدمهو التهدم ف  واالعتببر

 لم قدمه لطو  المأموم أصبب  تهدم و العه  ف  تسبويب فلو ،الكع 

 تك  لم إذا ،اإلمبم قدام سجدو طويال المأموم كبن إذا كذل و .يضر

 عهبه تهدم  لو أمب ،الصالة صح  ،الهيبم حبل  اإلمبم على مهدم  عهبه

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 التهدم ف  العبرةو ،المنك  تهدم يستلام ألنه ،فيضر أصببعه تأخرتو

  .(1)للمضطجعي  ببلجن و ،للهبعدي  بأللي ب

 كبن إذاو ،اإلمبم خلف يهف احدو م  أكثر أو امرأة المأموم كبن فإذا

 عند له مسبويب اإلمبم يمي  على يهف - صبيب لوو - ذكرا احداو

 تأخره يستح  أنه إلى الحس  ب  محمدو الشبفعي  ذه و ،الجمهور

  .(2) قليال اإلمبم ع 

 يهو  .صالتهم تفسد للرجب  المرأة محبذاة أنب الحنفي  وصرح

 الت  ه و - مطله  صالة ف  مشتهبة امرأة حبذته فإن :الحنف  الايلع 

 بال احدو مكبن ف  أدا و تحريم  بينهمب مشترك  - سجودو ركو  لهب

 ،صالتهب دون صالته بطل  الشرو  ق و إمبمتهب اإلمبم نو و ،حبئ 

 ،دونهب به المخبط  هوو (3) لهال أخره  حيث م  أخروه  :لحديث

  .(4) صالتهب دون صالته فتفسد ،الهيبم لفرض التبرك هو فيكون

                                                 



 

 
 

 ملبحث األول: شروط االقتداء واحكامها                          
 إن :يهولون ( الحنببل و الشبفعي و المبلكي  ) :الفههب  وجمهور

 ف  قف و فلو ،تكره لكنهبو ،الصالة تفسد ال للرجب  المرأة محبذاة

 الو ،أمبمهب م  الو خلفهب م  الو يليهب م  صالة تبط  لم الرجب  صف

 ال ببلتأخير الحديث ف  األمرو ،الصالة غير ف  قف و لو كمب ،صالتهب

  .(1) عدمه م  الفسبد يهتض 

 لصح  يشتر  الحرام المسجد ف  الكعب  حو  الصالة ف و ،هذا

 ،الجه  نف  ف  اإلمبم على المأموم تهدم عدم الجمهور عند االقتدا 

  .(2) اتفبقب يضر لم جهتهمب غير ف  تهدمه إذا حتى

 :اإلمام من حاال أقوى املقتدي يكون أال - ج

 المبلكي و الحنفي  ) الفههب  جمهور عند االقتدا  لصح  يشتر 

 اقتدا  يجوز فال ،اإلمبم م  حبال أقو  المهتد  يكون أال ( الحنببل و

 قبدر الو ،فرض ف  بصب  ببلغ الو ،بمتنف  مفترض الو ،بأم  قبر 

 سبلم اقتدا  يص  ال كذل و ،عنهمب بعبجا ودسجو ركو  على

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 الحنفي  عند بعبر عورة مستور الو ،بو  سل  به كم  ،بمعذور

  .(1)المبلكي  عند ذل  يكرهو ،الحنببل و

 إن اإلمبم حب  أن األص  :فهبلوا قبعدة ذل  ف  الحنفي  ذكر وقد

 حب  دون كبن إنو ،الك  صالة جبزت فوقه أو المهتد  حب  مث  كبن

 كبن إذا إال المهتد  صالة تص  الو .اإلمبم صالة صح  المهتد 

 اإلمبم صالة يص  فال أخر  اإلمبم كبن أو ،قبرئب المهتد و أميب اإلمبم

 م  كثير على األص  هذا تطبيق ف  الحنفي  توس  قدو .(2) أيضب

 خال  م  الهبعدة هذه ف  الحنببل و المبلكي  وافههمو ،المسبئ 

 . المسبئ  أكثر ف  الشبفعي  خبلفهمو .المسبئ  بع  ف  تفصي و

  :اإلمامو املقتدي صالتي احتاد - د

 فعالو سببب المأمومو اإلمبم صالت  اتحبد االقتدا  ف  يشتر  

 عهد فبلمهتد  ،التحريم  على التحريم  بنب  االقتدا  ألن ،وصفبو

 اإلمبم تحريم  له تنعهد مب فك  ،اإلمبم تحريم  له انعهدت لمب تحريمته

 أو عصر خلف ظهر تص  فال ذل  علىو ،المهتد  م  عليه البنب  جبز

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 الو ،أدا  ظهر خلف قضب  ظهر صالة تص  الو ،عكسه الو غيره

 األحد ظهر خلف السب  يوم كظهر ،مختلفي  يومي  م  ظهري 

 هذاو ،زمنهبو صفتهبو الصالة عي  ف  االتحبد م  بد ال إذ ،المبضيي 

 لهوله ذل و ( الحنببل و المبلكي و الحنفي  ) : الفههب جمهور عند

  .(1)عليه تختلفوا فال به ليؤتم اإلمبم جع  إنمب :’

 ف  صالتيهمب نظم توافق الهدوة صح  شرو  م  :الشبفعي  وقب 

 قدوة تص  ذل  علىو .الصالتي  اتحبد يشتر  الو ،الظبهرة األفعب 

 الظهر مؤد و ، ببلمتنف المفترضو ،يهضيهب بم  الصالة يؤد  م 

 ،ببلمفترض المتنف و ،ببلمؤد  الهبض  أ  .ببلمعكو و ،ببلعصر

 .الني  اختلف  إنو الصالة ف  الفع  التفبق نظرا ،ببلظهر العصر ف و

 خلف الصب  تجوزو ،المغر و ببلصب  العصرو الظهر يجوز وكذا

 أو المفبرق  بني  الخروج حيناذ لهو ،الشبفعي  عند األظهر ف  الظهر

 .االنفراد فيهب األولى لك  .(2)األفض  هوو اإلمبم م  ليسلم النتظبرا

                                                 



 

 
 

 احكامهاملبحث األول: شروط االقتداء و                          
 االقتدا  يص  لم ،جنبزة أو كسو و كمكتوب  فعلهمب اختلف فإن

  .(1) معهب المتببع  تعذرو ،النظم لمخبلفته ،الصحي  على ذل  ف 

  .(2)الفههب  جمي  عند فجبئا المفترض خلف المتنف  اقتدا  أمب

ç - اإلمامو املقتدي بني الفصل عدم:  

 كبير فبص  اإلمبمو المهتد  بي  يكون أال االقتدا  لصح  يشتر  

 اختلفوا إنو ،الجمل  ف  المذاه  فههب  بي  اتفبق مح  الشر  هذاو

 :التبل  النحو على التفبصي و الفرو  بع  ف 

 :املسافة بعد

 يتعلق فيمب المسجد غيرو المسجد بي  الفههب  جمهور فرق 

 إذا :الحنببل و الشبفعي و الحنفي  فهب  ،المهتد و اإلمبم بي  سبف ببلم

 مسجد ف  همبو التكبير يسم  أو ،را هو م  أو اإلمبم ير  المأموم كبن

 فإذا المسجد خبرج ف  أمب .(3) المسبف  بعدت إنو ،االقتدا  ص  احدو

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 عند االقتدا  صح  م  تمن  فإنهب صفي  يس  مب قدر المسبف  كبن 

  .(1)عندهم خال  الجنبزة صالة ف و ،العيدي  صالة ف  إال ،نفي الح

 ع  ياد لم إذا المسجد خبرج ف  المسبف  بعد االقتدا  يمن  وال

 االقتدا  صح  ف  الحنببل  اشتر و .(2)الشبفعي  عند ذرا  ثالثمبئ 

 يص  فال .را هو م  بع  أو لإلمبم المأموم ر ي  المسجد خبرج

 كبن  مهمبو ،التكبير سم  إنو ،أحدهمب المأموم ير لم إن االقتدا 

  .(3) المسبف 

 المسبف  قر  بي  الو غيرهو المسجد بي  المبلكي  يفرق ولم

 أو المأموم أو اإلمبم ر ي  أمك  إذا االقتدا  بصح  فهبلوا ،بعدهبو

  .(4)بمسم  لوو اإلمبم سمب 

 :احلائل وجود

 :صور عدة لهو 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 ) السف  فيه تجر  كبير نهر اإلمبمو تد المه بي  كبن إن :األولى 

 إنو ،المذاه  ببتفبق هذاو ،االقتدا  يص  ال ( الحنفي  عند زورقب لوو

 النهر :الحنببل و الحنفي  فهب  .الصغيرو الكبير النهر تحديد ف  اختلفوا

 م  يمن  ال مب هو :المبلكي  قب و ،السف  فيه تجر  ال مب هو الصغير

 قب و .أحدهمب فع  ر ي  أو ،المأمومي  بع  أو ،اإلمبم سمب 

 غير م  اآلخر إلى طرفيه أحد م  العبور يمك  الذ  النهر هو :الشبفعي 

 إلى المحوج النهر حكمه ف و ،فيه المش  أو ،فوقه ببلوثو  سببح 

  .(1) الصحي  على الشبفعي  عند سببح 

 ، عجل فيه تجر  أن يمك  نبفذ طريق االقتدا  م  يمن  :الثبني  

 لو :الحنفي  قب  .(2) الحنببل و الحنفي  عند متصل  صفو  فيه لي و

 ،يثب  ببلثالثو ،االتصب  به يثب  ال - احدو مأموم الطريق على كبن

  .(3)خال  المثنى ف و

 أو المأمومي  بع  أو اإلمبم سمب  م  يمن  لم إذا الطريق يضر وال

 لهذاو ،الشبفعي  عند الصحي  هوو ،المبلكي  عند أحدهمب فع  ر ي 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 بينهم الطرق فرق  إنو األسواق أله  الجمبع  صالة بجواز صرحوا

 فيه تكثر قد ألنه ،يضر الشبفعي  عند الثبني  الرواي و .إمبمهم بي و

  .(1)اإلمبم أحوا  على االطال  فيعسر الاحم 

 العيدي و الجمع  صالة ف  بطريق الفص  الفههب  أكثر أجبزو ،هذا

 .مواضعهب ف  التفصي و ،نحوهبو الخو  صالةو

 إذا بأنه ،الحنببل  ع  رواي  هوو ،الشبفعي و الحنفي  صرح :الثبلث 

 م  المهتد  يمن  مغلق بب  أو كبير جدار المأمومو اإلمبم بي  كبن

 إذا يص و ،االقتدا  يص  ال إليه الوصو  قصد لو إمبمه إلى الوصو 

 سمبعب اإلمبم حب  عليه يشتبه ال ثه  لهو كبيرا أو ،يمن  ال صغيرا كبن

 ~ عبئش  حجرة ف  يصل  كبن ‘ النب  أن رو  لمب ،ر ي  أو
 .(2) بصالته يصلون المسجد ف  النب و

 يمن  أو كبلشببك الر ي  ال المرور يمن  مب حب  فإن :الشبفعي  قب 

 .فوجهبن المردود كبلبب  المرور ال الر ي 

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 أبوابهبو الحرام ببلمسجد المتصل  المسبك  ف  االقتدا  هذا وعلى

 لمو ،ر ي  أو لسمب  اإلمبم حب  يشتبه لم إذا ،صحي  - خبرجه م 

 بيته سط  على صلى فيم  األئم  شم  ذكره كمب ،الجدار إال يتخل 

 المسجد بي و بينهو المسجد بجن  مناله ف  أو ببلمسجد المتص 

 م  أو اإلمبم م  التكبير يسم  هوو المسجد ف  بإمبم مهتديب حبئط

 ف  هو بم  السط  على الواقف اقتدا  يص و .صالته تجوز المكبر

  .(1)حبله عليه يخفى الو ،البي 

 الجدار كبن إذا مب بي  الحنببل  عند رواي  هوو ،المبلكي  يفرق ولم

 أو اإلمبم سمب  م  يمن  لم إذا االقتدا  بجواز فهبلوا ،صغيرا أو كبيرا

  .(2) همبأحد فع  ر ي  أو المأمومي  بع 

 بع  ف  لوو المأمومي  بع  أو اإلمبم ر ي  م  بد ال أنه والراج 

 ببلصوا . أعلم اللهو طريق أو نهر م  الفبص  يضر ال أنهو الصالة

  :املكان احتاد - و

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 إذ ،احدو موقف اإلمبمو المهتد  يجم  أن االقتدا  لصح  يشتر  

 الجمبعبت عليه عهد كمب ،مكبن ف  جم  اجتمب  االقتدا  مهبصد م 

 ليظهر فيشتر  االتبب  رعبي  على العببدات مبنىو ،الخبلي  األعصر ف 

 الفرو  بع  ف و ،تفصي  الشر  هذا تطبيق ف  للفههب و .(1)الشعبر

 :كبآلت  خال 

 :املختلفة السفن يف االقتداء أواًل:

 سفين  ف  اإلمبمو سفين  ف  المهتد  يكون أال االقتدا  ف  يشتر  

 ،الحنببل  عند المختبر هوو ،الحنفي  عند بهب مهترن  يرغ أخر 

 المرادو .الحكم  لالتحبد ،اتفبقب ص  اقترنتب لوو ،المكبن الختال 

  .(2) ربطهمب قي و ،السفينتي  ممبس  :ببالقتران

 يشترطوا لمو ،متهبرب  سف  ذو  اقتدا  جواز ف  المبلكي  وتوس 

 جبز :قبلوا حيث المسبف  دوايحد لمو ،الممبس  الو ،السفينتي  ربط

 يسمعون بعضهب ف  احدو بإمبم المرسى ف  متهبرب  سف  ذو  اقتدا 

 أفعب  أو أفعبله يرون أو ،مأمومي  م  سفينته ف  معه م  أقوا  أو أقواله

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 على سبئرة السف  كبن  لو كذل و .مأمومي  م  سفينته ف  معه م 

 .غيره أو ري  م  قهبيفر مب طرو  م  السالم  األص  ألن ،المشهور

 تل  الت  السفين  ف  اإلمبم يكون أن استحبب  على نصوا لكنهم

  .(1)الهبل 

 إنو ببآلخر أحدهمب اقتدا  ص  سفينتي  ف  كبنب لو :الشبفعي  وقب 

 تايد أال بشر  ،ببألخر  إحداهمب تربط لمو ،مكشوفتي  تكونب لم

 بي  كبلنهر بينهمب  المبو .الحبئ  عدمو ،ذرا  ثالثمبئ  على المسبف 

 االلتصبق يشترطوا لمو سببح  اجتيبزه يمك  أنه بمعنى (2) ،المكبني 

 .الحنببل  عند المختبرو ،للحنفي  خالفب ،الربط الو

  :عكسه أو اإلمام على املقتدي موقف علو :نياثا

 عند اإلمبم ع  - بسط  لوو - عبليب المأموم موقف يكون أن يجوز 

 فص  .الجمع  صالة غير ف  المبلكي  رأ  هوو ،الحنببل و الحنفي 

 إلمكبن ،ببلمسجد يصل  الذ  ببإلمبم المسجد بسط  م  اقتدا 

 .المتببع 

                                                 



 

 
 

 ول: شروط االقتداء واحكامهاملبحث األ                          
  .(1) المأموم موقف ع  عبليب اإلمبم موقف يكون أن ويكره

 ف  فشرطوا ،المأمومو اإلمبم موقف ارتفب  بي  الشبفعي  يفرق ولم

 ف  العبرةو ،اإلمبم بدن بع  المأموم بدن بع  محبذاة الحب  هذه

 إمبمه على المأموم ارتفب  يكره النوو  قب و ،العبد  ببلطو  ذل 

 تتعلق لحبج  إال ،كذل  عكسهو ،احدو بمستو  قوفهمبو أمك  حيث

،الصالة صف  تعليمهمو المأمومي  إسمب  عليه يتوقف كتبليغ ،ببلصالة

  .(2)الصالة لمصلح  تهديمب ،لذل  ارتفبعهمب فيستح 

 .نحوهو البنب  ف  الكالم وهذا

 قبي  أب  جب  أو المروة أو كبلصفب صعوده يمك  الذ  الجب  أمب

 .ذرا  ثالثمبئ  ه و فيهب الهو  سبق الت  ببلمسبف  فيه فبلعبرة

 .اإلمبم م  أعلى المأموم كبن إنو صحي  فيه فبالقتدا 

 تعليمال قصد م  إال المأموي  على اإلمبم علو يكره أنه والراج 

 أو اإلمبم تكبيرات يبلغ كأن لحبج  كبن إذا المأموم ارتفب  أمب .فيجوز

 امتأل المسجد أن أو الصفو  ليهإ صل و مرتفعب المسجد ف  كبن

 المسجد على مشرف  دار ف  أو المسجد سط  ف  صلىو ببلمصلي 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 كراه  بال جبئا ذل  فإن ذل  نحوو المأموي  بع  منه ير  منفذ لهب

 .مأعل اللهو

  :املأمومو اإلمام بني النساء توسط عدم - ز

 قف و فإن ،النسب  توسط عدم الجمهور عند االقتدا  لصح  يشتر  

 ،يليهب م  صالة الو ،صالتهب تبط  لمو ،كره الرج  صف ف  المرأة

 فكذل  ،صالته تبط  لم صالة غير ف  قف و لو ألنهب .خلفهب م  الو

 الله رسو  يد  بي  تعترض بن ك ~ عبئش  أن ثب  قدو ،الصالة ف 

 فصالة صالتهب تفسد ال لهذاو ،للكراه  النه و .يصل  هوو نبئم  ‘

 يمن  ال فإنه ،النسب  م  تبم صف هنبك كبن إن هكذاو .أولى يليهب م 

  .(1)الرجب  م  خلفه  م  اقتدا 

 المهتد  بي  يكون أال االقتدا  لصح  يشتر  أنه إلى الحنفي  وذه 

 م  بكر أبو قب  بهذاو ،ذرا  قدر حبئ  بال النسب  م  صف اإلمبمو

 رواي  ف و ،الثالث على زاد مب الحنفي  عند ببلصف المراد،الحنببل 

 :قبلوا هذا علىو ،الثالث ببلصف المراد

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 ع  آخرو يمينهب ع  احدو ،ثالث  صالة تفسد الواحدة المرأة 

  .ذل  م  أكثر تفسد الو ،خلفهب آخرو يسبرهب

 آخرو ،يمينهمب ع  احدو ،الرجب  م  أربع  صالة تفسدان أتبنالمرو

 .خلفهمب اثني  صالةو ،يسبرهمب ع 

 يسبره  ع  آخرو ،يمينه  ع  احدو صالة أفسدن ثالثب ك  إنو

 .الرواي  ظبهر جوا  وهذا .الصفو  آخر إلى ثالث  ثالث و

 إلى خلفه  الصفو  ك  صالة تفسد ،كبلصف الثالث :رواي  وف 

 .كبم  جم  الثالث  ألن ،لصفو ا آخر

 أخر  رواي  ف و .كبلثالث الثنتي  أن يوسف أب  ع  رواي  وف 

 .(1) كبالثنتي  الثالث جع 

 :اإلمام بانتقاالت العلم - ح

 ر ي  أو بسمب  ،اإلمبم ببنتهبالت المأموم علم االقتدا  ف  يشتر  

 فال اإلمبم  حب المهتد  على يشتبه لاال ،به المهتدي  لبع  أو لإلمبم

 كبلركو  الظبهرة إمبمه أفعب  المأموم جه  فلو ،متببعته م  يتمك 

 م و ،متببع  االقتدا  ألن ،صالته تص  لم عليه اشتبه  أو ،السجودو

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 عند عليه متفق الشر  هذاو ،المتببع  تمك  ال االشتببه أو الجه 

  .(1)الفههب 

 أو الفراغ قب  سفر وأ إقبم  م  إمبمه بحب  علمه كذاو :الحنفي  زاد

  .(2) قري  أو مصر ف  ركعتي  الرببعي  صلى لو فيمب هذاو ،بعده

 المسجد خبرج االقتدا  يجوزون ال الحنببل  أن تهدم قدو ،هذا

 لإلمبم المأموم ر ي  الروايتي  إحد  ف  يشترطون ب  .حدهو ببلسمب 

 ال :حجرتهب ف  يصلي  ك  لنسب  عبئش  لهو  ،به المهتدي  بع  أو

 ف  المتببع  يمكنه ال ألنهو حجب  ف  دونه فإنك  اإلمبم بصالة تصلي 

 .الغبل 

 اإلمبم ببنتهبالت ببلعلم يكتفون فبلحنببل  األخر  الرواي  على وأمب

  .(3)ببلر ي  أو ببلسمب 

  :اإلمام صالة صحة - ط

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 ال فسبدهب تبي  فلو ،اإلمبم صالة صح  االقتدا  لصح  يشتر  

 أو ،منه فسهب ،اإلمبم صالة فسبد تبي  لو :الحنفي  قب  ، االقتدا يص 

 تص  لم ،ذل  غير أو الحدث لوجود أو ،المس  مدة لمض  نسيبنب

 زعم ف  صحيح  كبن  لو كذل و ،البنب  صح  لعدم المهتد  صالة

  .(1) زعمه ف  الفبسد على لبنبئه المهتد  زعم ف  فبسدة اإلمبم

 ،الصالة ف  شر  أو برك  يخ  لذ ا الفسق :هنب ببلفسق والمراد

 .متعمدا محدث هو أو ،سكران هوو يصل  كأن

 ،خالفي  مسأل  فه  ،المحرمبت ببرتكب  أو ،العهيدة ف  الفسق أمب

 . الثبن  المبحث الثبن  الفص  ف  المسأل  هذه ذكرت وقد

 ف  كمب ،المأموم بذل  يؤاخذ لم نس  أو أخطأ فلو اإلمبم وأمب

 فإن ،لهمو لكم يصلون أئمتكم» :قب  ‘ النب  أن ،غيرهو البخبر 

 اإلمبم خطأ فجع  .«عليهمو فلكم أخطاوا إنو ،لهمو فلكم أصببوا

 جن  هوو  الصحبب  م  غيرهو عمر صلى قدو ،دونهم نفسه على

 جمهور مذه  هذاو ،ببإلعبدة المأمومي  يأمر لمو فأعبد ،للجنبب  نبسيب

 .عنه المشهور  ف أحمدو الشبفع و كمبل  ،العلمب 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 يبط  المأموم عند هوو ،عنده يسوغ مب اإلمبم فع  لو وكذل 

 يترك أو ،ذكره يم  أو ،يتوضأ الو يصل و يفتصد أن مث  ،الصالة

 ال أنهب يعتهد المأمومو ،ذل  م  تص  صالته أن يعتهد هوو ،البسمل 

 هو كمب ،المأموم صالة صح  على العلمب  فجمهور ،ذل  م  تص 

 أحد هوو .عنه أنصهمب ف  ب  ،الروايتي  أظهر ف  أحمدو  مبل مذه 

  .(1) غيرهو الهفب  اختبره ،الشبفع  مذه  ف  الوجهي 

 كبن -  - الصحبب  بأن االتجبه لهذا أحمد اإلمبم واستد 

 المسبئ  أنو .الفرو  ف  اختالفهم على بع  خلف بعضهم يصل 

 اجتهبده أجر :أجران له فيكون المجتهد يصي  أن إمب تخلو ال الخالفي 

 إثم الو ،اجتهبده أجر هوو احدو أجر فله يخط  أن أو ،إصببته أجرو

  .(2)الخطأ ف  عليه

 :املقتدي أحوال -2

 صلى م  :فبلمدرك ،الحق أو ،مسبوق أو ،مدرك إمب المهتد  

 أأدرك سوا  ،معه ركعبتهب جمي  أدرك أ  ،اإلمبم م  كبمل  الركعبت

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 قعد أن إلى األولى الركع  ركو  م  جا  ف  أدركه أو التحريم  معه

 .(1) قبله أم معه أسلم سوا و ،األخيرة الهعدة معه

 تذكر خبص  حبالت ف  إال ،أقوالهو أفعبله ف  إمبمه يتبب  والمدرك

 .االقتدا  كيفي  ف 

 بعد ببإلمبم اقتد  بأن الركعبت بك  اإلمبم سبهه م  :المسبوقو 

 فهب  ،حكمه ف  اختلفوا قدو .(2) بتالركع ببع  أو ،األخيرة ركو 

 ،فعالو قوال صالته آخر فهو المسبوق أدركه مب :الحنببل و حنيف  أبو

 لمو ،يستفت  لم الثبلث  أو كبلثبني  األولى الركع  بعد فيمب أدركه فإن

 الفبتح  يهرأو ،يتعوذو ،فيه يستفت  ،صالته أو  فهو يهضيه مبو ،يستعذ

 مبو ،فصلوا أدركتم مب :قب  ‘ النب  ع   رو لمب ،كبلمنفرد السورةو

 لو لك  ،صفته على فيكون ،الفبئ  هو المهض و (3) فبقضوا فبتكم

 عند أخر  ركع  قضب  عه  تشهد ،ركع  مغر  أو رببعي  م  أدرك

 هيا  تغيير يلام لاال ،حنيف  أب  غير ،الفههب  سبئر به قب  كمب الحنببل 

 ،ترو على الرببعي  قط  لام ركعتي  عه  تشهد لو ألنه ،الصالة

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 أدركه لو :حنيف  أبو قب و ،ممكن  الصالة هيا  مراعبةو ،شفعب الثالثي و

 يأت  ثم ،يتشهد ثم سورةو بفبتح  ركعتي  يهض  الرببع  ركع  ف 

  .(1) فبت  الت  ببلهيا  الهضب  ليكون ،خبص  بفبتح 

 مبو ،تهصال أو  فهو اإلمبم م  المسبوق أدركه مب :الشبفعي  وقب 

 أدركتم فمب :‰ لهوله ،آخرهب إمبمه سالم بعد يفعله

 علىو ،أوله بعد إال يكون ال الش   إتمبمو (2)فأتموا فبتكم مبو ،فصلوا

 فيهب اإلمبم قن و ،الصب  م  الثبني  الركع  اإلمبم م  صلى إذا ذل 

 تشهد اإلمبم م  المغر  م  ركع  أدرك لوو ،الهنوت الببق  ف  يعيد

 .(3)بني الث ف 

 ف  المعتمد هوو ،الحنفي  م  محمدو يوسف أبوو ،المبلكي  وذه 

 ف  آخرهبو ،الهرا ة حق ف  صالته أو  يهض  المسبوق أن ،المذه 

 سورةو بفبتح  بركعتي  يأت  فجر غير م  ركع  فمدرك ،التشهد حق

 فهو ،قبلهمب يعهد الو ،فهط بفبتح  الرببع  برابع و ،بينهمب تشهدو

 على ببن لكنه فبقضوا فبتكم مبو :برواي  عمال الهو  قح ف  قبض

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 تطبيهب ذل و فأتموا فبتكم مبو :برواي  عمال الفع  حق ف  صالته

 فحملنب ( جم  الدليلي  بي  الجم  أمك  إذا ) :األصوليي  لهبعدة

  .(1)األقوا  على الهضب  رواي و ،األفعب  على اإلتمبم رواي 

 ،بعذر اقتدائه بعد بعضهب أو كلهب عبتالرك فبتته م  هو :الالحقو 

 ف  إمبمه سبق كأن عذر بغير أو ،نحوهبو حدث سبقو ،زحم و كغفل 

 أو برك  اإلمبم ع  المتخلف هوو ،الحنفي  عرفه كمب ،سجود أو ركو 

 .الحنفي  غير عنه عبر كمب ،أكثر

 ،سهو سجود الو بهرا ة يأت  ال ،كمؤتم الحنفي  عند الالحق وحكم

 إن اإلمبم يتبب  ثم ،بعذر فبته مب بهضب  يبدأو ،إقبم  بني  فرضه ريتغي الو

  .(2)المسبوق عك  ،فرغ قد يك  لم

 عنن  تخلننف إن ( الحنببلنن و الشننبفعي و المبلكينن  ) :الجمهننور وقننب 

 من  بهن  فيمنب إمبمنه تنبب  ،غفلن  أو ننوم من  ،بعنذر فنأكثر بركعن  اإلمبم

 إنو ،كبلمسنبوق اإلمنبم مسنال بعند بنه اإلمنبم سنبهه منب يهض و ،صالته

 تخلننف لنو كنذل و .عنندهم صنالته بطلن  عنذر بغينر بنركني  تخلنف

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 فن  تبط  الو ،الشبفعي  عند رواي  وهو ،المبلكي  عند عمدا احدو برك 

 .عندهم األص 

 إمبمنه بنه سبهه مب يفع  المأموم فإن لعذر ركني  أو برك  تخلف وإن

 الركعن  هنذه تبطن  إالو ،علينه شن   فنال أدركنه فنإن ،أمك  إن يدركهو

  .(1) اإلمبم سالم بعد فيتداركهب

 :الصالة بداية قبل اإلمام يفعله ام -3

 يستأذن كبن بالال فإن ،يهيمهب أن للمؤذن يأذن الصالة اإلمبم أراد إذا 

 على ح  ) يهب  حي  للصالة يهوم أن لإلمبم يس و ،لإلقبم  ‘ النب 

 أو اإلقبم  م  أو ( لصالةا قبم  قد ) :المؤذن قو  حي  أو ( الفالح

 يخبر مسبفرا كبن إذاو ،الفههب  عند تفصي  على الطبق  بهدر بعدهب

 بعدم يخبرهم أن يص و ،بحبله علم على ليكونوا بذل  المأمومي 

 الصفو  بتسوي  يأمر أن يس  كمب .صالتهم ليكملوا الصالة تمبم

 رو  مبل ،صفوفكم سوواو اعتدلوا :قبئال شمبلهو يمينه ع  فيلتف 

 ه  :فهب  يومب مبل  ب  أن  جبن  إلى صلي  :قب  مسلم ب  محمد

 ؟العود هذا صن  لم تدر 

                                                 



 

 
 

 روط االقتداء واحكامهاملبحث األول: ش                          
 أخذه الصالة إلى قبم إذا كبن ‘ النب  إن :فهب  .اللهو ال :فهل 

 اعتدلوا :قب و بيسبره أخذه ثم ،صفوفكم سوواو اعتدلوا :فهب  بيمينه

 فإن  ،تراصواو صفوفكم ف  اعتدلوا :رواي  ف و ،صفوفكم سوواو

 .(1) ظهر  را و م  أراكم

 :الصالة أثناء اإلمام يفعله ما -4
 :بالقراءة اإلسرار أو اجلهر - أ

 المغر  م  األوليي  الركعتي و الفجر ف  ببلهرا ة اإلمبم يجهر 

 الوترو التراوي و العيدي و الجمع  ف  كذل و ،قضب و أدا  العشب و

 .الصلوات م  غيرهب ف  يسرو .بعدهب

 على اج و فيه يخبف  فيمب المخبفت و فيه يجهر فيمب لجهروا

  .(3) غيرهم عند سن و ،الحنفي  عند إلمبما(2)

 :الصالة ختفيف - ب

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 األبعبض فع  م  األذكبرو الهرا ة ف  يخفف أن لإلمبم يس  

 النب  أن  هريرة أب  ع  رو  لمب ،الكمب  بأدنى يأت و ،الهيابتو

 السهيم فيهم فإن ،فليخفف لنب بب أحدكم صلى إذا» :قب  ‘

 فهب  .الهرا ة بهم يطو  كبن أنه معبذ لحديثو ،(1) «الكبيرو الضعيفو

 ،(2) «أضعفهم صالة ببلهوم ص  ،معبذ يب أن  أفتبن» :‰

 المن  ألن ،يكره لم التطوي  يؤثرون أنهم يعلم بهوم صلى إن لكنه

 .رضوا قدو ،ألجلهم

 كتثليث ،له يس  مب فع  م  مومالمأ يمن  بحيث ،اإلسرا  له ويكره

 .األخير التشهد ف  يس  مب إتمبمو ،السجودو الركو  ف  التسبي 

  :للمسبوق االنتظار - ج 

 يشق لم مب يسيرا ينتظره ،راك  هوو داخ  بشخص اإلمبم أح  إن 

 ألنه ،الشبفعي  عند األص  هوو ،الحنببل  عند هذاو ،خلفه م  على

 قدو ،الصالة تخفيفو الركع  كتطوي  فشر  ،يشق الو ينف  انتظبر

 .قدم ق و يسم  ال حتى األولى الركع  يطي  كبن ‘ النب  أن ثب 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 أبطاوا قد رآهم إذاو ،عج  اجتمعوا قد رآهم فإن الجمبع  ينتظر كبنو

 .أخر

 عند األص  مهبب  هوو ،المبلكي و الحنفي  عند ذل  ويكره

  .(1)الشبفعي 

  :االستخالف - د

 أن لإلمبم يجوز المأمومي  صالة به تبط  ال عذر مبملإل حدث إذا 

 جمهور عند هذاو ،بهم الصالة لتكمي  المأمومي  م  غيره يستخلف

  .(2)الفههب 

 :الصالة من الفراغ عقب اإلمام يفعله ما -5

 ببألدعي  الدعب و الله ذكر الصالة عه  المأمومي و لإلمبم يستح  

 ك  دبر ف  يهو  كبن ‘ النب  أن »الشيخبن رواه مب منهب ،المأثورة

 الحمد لهو المل  له ،له شري  ال حدهو الله إال إله ال :مكتوب  صالة

 م  فرغ إذا له يستح  كمب ،(3) إل  .« ..قدير ش   ك  على هوو

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 بحذائه يك  لم إذا شمبال أو يمينب بوجهه النب  على يهب  أن الصالة

 أقب  صالة صلى اإذ ‘ النب  كبن» :قب  سمرة ع  رو  لمب ،أحد

  .(1) «بوجهه علينب

 ~ عبئش  ع  رو  لمب ،الهبل  مستهب  هياته على المكث له ويكره
 أن مهدار إال مكبنه ف  يمكث ال الصالة م  فرغ إذا كبن ‘ النب  أن»

 «اإلكرامو الجال  ذا يب تببرك  السالم من و السالم أن  اللهم :يهو 

 له يكره كمب .به فيهتد  الصالة  ف أنه الداخ  يوهم المكث ألنو ،(2)

 .فيه أم الذ  المكبن ف  يتنف  أن

 ،يسيرا يلبث أن له استح  نسب  خلفه كبن فإن االنصرا  أراد وإذا

 : ~سلم  أم روت لمب ،ببلرجب  يختلط  الو النسب  ينصر  حتى
 فيمكث ،سالمه يهض  حي  النسب  قبم سلم إذا كبن ‘ الله رسو  أن»

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 يمي  ع  شب  حيث اإلمبم ينصر  ثم .(1) «هومي أن قب  يسيرا

  .(2)شمب و

 لهم يهو  أن بمهيمي  صلى إذا المسبفر لإلمبم كذل  يستح و 

 ب  عمران ع  رو  لمب ،(3) سفر فإنب صالتكم أتموا :تسليمه عه 

 :لهم قب  ثم ،ركعتي  مك  بأه  صلى ‘ النب  أن » حصي 

 الت  الصلوات بي  الحنفي  فرق قدو ،هذا .(4) « سفر فإنب أربعب صلوا

 ال صالة كبن  إن :فهبلوا ،سن  بعدهب ليس  الت  بي و سن  بعدهب

 قعد شب  إنو ،قبم اإلمبم شب  فإن العصرو كبلفجر ،سن  بعدهب تصلى

 صالة كبن  إنو .مكبنه ع  منحرفب أو هياته مغيرا ،ببلدعب  يشتغ 

 المكبن ذل  ع  نحىيتو يهوم لك و ،قبعدا المكث له يكره سن  بعدهب

 .يتنف  ثم

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث األول: شروط االقتداء واحكامه                          
 ،النهصبن لجبر شرع  الفرائ  بعد السن  أن عندهم التفرق  ووجه

 بمكث بينهمب الفص  فيكره ،لعذر فيهب ترك مب مهبم اآلخرة ف  ليهوم

  .(1) سن  بعدهب ليس  الت  الصلوات كذل  الو ،طوي 

 .الحنفي  غير كت  ف  التفرق  هذه على يعثر ولم

   

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أحوال املأموم مع إمامه                          
 

 

 إمامه مع المأموم أحوال :نيالثا مبحثال
 

 :الصالة أفعال يف - أوال

 الفنرائ  فن  اجبن و المتببع و ،اإلمبم متببع  هو الصالة ف  االقتدا  

 فنإن ،آخنر اجن و يعبرضنهب لنم منب ،اجن و تنأخير غينر م  الواجببتو

 ألن ،يتببعنه ثنم بنه ينأت  بن  ،يفوتنه أن ينبغن  فنال آخنر اجن و عبرضهب

 أحنند تننأخيرو ،يؤخرهننب إنمننبو ،ببلكلينن  المتببعنن  يفننوت ال بننه اإلتيننبن

 إذا منب بخنال  ،ببلكلي  أحدهمب ترك م  أولى بهمب اإلتيبن م  الواجبي 

 ،تنأخير بنال اإلمنبم يتنبب و السنن  يترك فإنه ،سن  المتببع  يعبرض مب كبن

 .الواج  تأخير م  أولى السن  ترك ألن

 ينتم أن قبن  السنجود أو كو الر م  رأسه اإلمبم رف  فلو ذل  وعلى

 سنالم بخال  .عكسه كذاو ،متببعته ج و الثالث التسبيحبت المأموم

 ينتم بن  ،يتببعنه ال فإننه ،التشنهد المنأموم إتمبم قب  لثبلث  قيبمه أو اإلمبم

  .(1)لوجوبه التشهد

 المهتند  أفعب  م  فع  يحص  أال المتببع و االقتدا  مهتضىو ،هذا

 سنبق فيهنب يسنب  التن  األفعنب  بني  الفههب  فص  قدو ،اإلمبم فع  قب 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أحوال املأموم مع إمامه                          
 منن  غيرهننب بنني و ،االقتنندا  بطننالن لننه مهبرنتننه أو إمبمننه فعنن  المننأموم

 يصن  لنم اإلحنرام تكبينرة فن  إمبمنه المنأموم تهندم إن :فهنبلوا ،األفعب 

  .(1)المذاه  ببتفبق هذاو ،البنب  صح  لعدم ،أصال االقتدا 

 عن  رواين  هنوو ،الحنببلن و لشنبفعي او المبلكي  ) :الفههب  وجمهور

 تكبيننرة فنن  لإلمننبم المننأموم مهبرننن  أن علننى ( الحنفينن  منن  يوسننف أبنن 

 ،سننهوا أو كنبن عمنندا ،المهتند  صننالة تبطن و ببالقتنندا  تضنر اإلحنرام

 ،فكبنروا كبر فإذا ،عليه تختلفوا فال ،به ليؤتم اإلمبم جع  إنمب :لحديث

 .(2) فبركعوا رك  إذاو

 خنتم إن ،صنح  بحنر  لنوو اإلمنبم سنبهه إن :قنبلوا المبلكين  لك 

  .(3)قبله ال ،بعده أو معه المهتد 

 جمين  تنأخر - الحنببلن  كنالم م  المفهوم هوو - الشبفعي  واشتر 

  .(4)اإلمبم تكبيرة ع  المهتد  تكبيرة

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أحوال املأموم مع إمامه                          
 حتنى ،حنيفن  أبن  عند اإلمبم لتكبير المهتد  تكبيرة مهبرن  تضر وال

 من  أ  ) منهنبو :البندائ  فن  قب  ،السن  ه  مهبرن ال بأن الهو  عنه نه 

 ببتفبق أفض  فهو اإلمبم لتكبير مهبرنب المهتد  يكبر أن ( الجمبع  سن 

 المشننبرك  حهيهنن و ،مشننبرك  االقتنندا  ألن ..حنيفنن  أبنن  عنن  الروايننبت

 (1)العببدة أجاا  جمي  ف  المشبرك  تتحهق بهب إذ ،المهبرن 

 يسنلم بنأن ،السنالم فن  اإلمنبم يتنبب  هتند الم أن على الفههب  واتفق

 من  المهتند  يفنرغ أن قبن  اإلمنبم سنلم لنو أننه :الحنفين  صرحو ،بعده

 فإننه ،‘ النبن  علنى يصنل  أن قبن  أو ،التشهد بعد يكون الذ  الدعب 

 يصل  أن قب  اإلمبم سلم فلو الجمهور عند أمب .التسليم ف  اإلمبم يتبب 

 ألن ،صننالته منن  يسننلم ثننم ،عليننه ل يصنن فإنننه ‘ النبنن  علننى المننأموم

 فإنه سهوا اإلمبم قب  سلم لوو .الصالة أركبن م  ‘ النب  على الصالة

 فإننه عمندا اإلمنبم قبن  سنلم إن أمنب ،علينه ش   الو ،بعده يسلمو ،يعيد

 .الشبفعي  بع  عند المفبرق  ينو  أن إال ،الجمهور عند صالته تبط 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: أحوال املأموم مع إمامه                          
 ،الفههنب  جمهنور عند تضر فال مالسال ف  لإلمبم المهتد  مهبرن  أمب

 مسنبواته :فهنبلوا المبلكين  أمنب ،الحنببل و الشبفعي  عند مكروه  أنهب إال

  .(1)الصالة تبط  لإلمبم

 كنننبلركو  ،األفعنننب  سنننبئر فننن  لإلمنننبم المنننأموم مهبرنننن  تضنننر وال

 فن  تهدمه فإن ،الفههب  بي  خال  على بدونهب أو الكراه  م  السجودو

 رفنن  لننوو ،اإلمننبم يدركننه حتننى فيهمننب البهننب  نبغنن ي سننجود أو ركننو 

 الو يعنود أن ينبغن  اإلمنبم قبن  السنجود أو الركنو  من  رأسه المهتد 

  .(2) اتفبقب سجودي  أو ركوعي  ذل  يعتبر

 :الصالة أقوال يف االقتداء - ثانيا

 غينر الصنالة أقنوا  سنبئر ف  اإلمبم متببع  االقتدا  لصح  يشتر  ال 

 فيهننب فيجننوز ،التسننبي و الهننرا ةو كبلتشننهد ،السننالمو ماإلحننرا تكبيننرة

 .الموافه و التأخرو التهدم

 

 

                                                 



 

 
 

 ث الثاني: أحوال املأموم مع إمامهاملبح                          
 :تنبيه

 لالنتهنب  فيكبر ذل  ف  يتأخرو األركبن بي  ينته  األئم  بع  نر  

 منبو ،المأموم صالة فتبط  المأموم فيسبهه السببق الرك  ف  زا  ال هوو

 بعنن  اسننتعج  فلننو الثننبن  الننرك  إلننى أنتهنن  قنندو يكبننر أن بننه ننصنن 

  .يسبهونه لمو انته  قد اإلمبم يجدون المأمومي 

 "أكبنر اللنه" التكبينر لفظن  بني  قيفنر   أن أيضنب اإلمبم به ينص  وممب

 كمب ،األخير أو األو  للتشهد الجلو  أو الهيبم ف  نهصبن أو مد بايبدة

 ذلن  غينرو للتالوة السجودو الثبلث  للركع  الهيبمو .النب  عليه تعبر 

 منننه يفهننم الننذ " الهننرار" بنني  يفننرق أن لننه ينبغنن  التنن  الحننبالت منن 

 منب أو قينبم بعنده أن ُيفهنم الذ  "الجوا "و ،جلو  بعده أن المستم 

 :ذل  م و إشكبالت تحص  لذل و ؛ذل  يشببه

  .اإلمبم مخبلف  م  للمسبوق يحدث مب -6

 مد" عدم سب  ذل و اإلمبم تخبلف م  النسب  م  هنبك  -5

 ،األخير التشهد أو األو  التشهد عند ذل  يكون غبلبًاو "التكبير

  .اإلمبم ر ي  له  يتسنى ال النسب و خبص 

 للمصل  يتسنى فال طويال   الصف فيهب يكون المسبجد بع   -0

  .اإلمبم ر ي 



 

 
 

 املبحث الثاني: أحوال املأموم مع إمامه                          
  .السببه  الحبالت م  حبل  أ  ف  لألعمى يحدث مب  -0

 م  ،هب االنت تكبيرات بي  ببلتفريق المسبجد أئم  نوص  لذل و 

 التكبير كمد معين  نبرة للجلو  يجع  بحيث الصوت، نبرة خال 

 الهيبم الركني  بي  مب التكبير يستوع  حتى مخبلف  أخر  هيا  للهيبمو

  .الهعودو

   



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
  ف  المأموم يشر  أن وه 

 ماماإل موقف :ثالثال المبحث
 

 فنن  يتهنندمهم اإلمننبم فننإن أكثننر أو اثنننبن اإلمننبم منن  يصننل  كننبن إذا

 جنببرا أن رو  قندو .بذل  األم  عم و ‘ الله رسو  لفع  ،الموقف

 فأخنذ ،يسنبره عن  اآلخنرو ‘ النبن  يمني  عن  أحندهمب قفو جببراو

  .(1) خلفه أقبمهمب حتى بأيديهمب

 على يشتبه الو ،غيره ع  بهب يمتبز بحب  يكون أن ينبغ  اإلمبم ألنو 

 .به االقتدا  ليمكنه الداخ 

 .السن  لتركه الكراه  م  جبز ميسرته ف  أو الصف طسو ف  قبم ولو

 أحند يك  لم إذا ،اإلمبم يسبر على يهف م  صالة بطالن الحنببل  ير و

  .(2) يمينه ع 

 اإلمنبم قنفو الصنالة يعهن  صنب  أو احندو رج  اإلمبم م  كبن ولو

 قنفو أننه  عبب  اب  ع  رو  لمب ،يمينه ع  المأمومو يسبره ع 

 تنأخر الحبلن  هنذه فن  ينند و .(3) يميننه إلنى فأداره ‘ النب  يسبر ع 

                                                 

‘

 



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
 خلفنه أو يسنبره عن  المنأموم قنفو لنوو .التهدم م  خوفب قليال المأموم

 .سبق مب على فتبط  الحنببل  عند إال (1) الكراه  م  جبز

 حينث من  أخنروه  :’ لهولنه ،خلفنه أقبمهنب امنرأة معه كبن ولو

  .(2)الله أخره 

 إنو ،خلفنه المنرأةو يميننه عن  الرج  أقبم أةامرو رج  معه كبن ولو

  .(3)را همبو المرأةو خلفه الرجلي  أقبم امرأةو رجالن كبن

 عبئشن  أن رو  لمنب ،سطه و النسب  تؤم الت  المرأة تهف أن السن و 

 الشننبفعي و الحنفين  عنند هننذاو (4) سنطه و فهبمتنب نسننب  أمتنب سنلم  أمو

  .(5)الحنببل و

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
 فريضن  فن  ،لمثلهنب لوو إمبمتهب جواز بعدم حواصر فهد المبلكي  أمب

  .(1) اإلمبم  شرو  ف  تهدم كمب نبفل  ف  أو كبن 

 ب  سه  لحديث ،يضر ال المأمومي  على اليسير اإلمبم مكبن ارتفب 

ن َ و ينوم أو  فن  المنبنر علنى جلن  -‘- النب  أن :– سعد  ضو

 ،المنبنر أصن  فن  فسنجد (2) الهههر  نا  ثم ،رك  ثم ،عليه هوو فكبر

 ،هنذا صننع  إنمب ،النب  أيهب» :فهب  النب  على أقب  فرغ فلمب عبد ثم

- اللنه رسنو  علينه وقنبم” :لفنظ فن و .«صنالت  لتعلَّمنواو ،بن  لتأتموا

ن و عم  حي  -‘  فهنرأ خلفنه الننب  قنبمو كبَّنر ،الهبلن  فبسنتهب  ُوضو

 دسنج حتنى الهههر  رج  ثم رأسه رف  ثم ،خلفه النب  رك و ،رك و

 رجن  ثنم ،رأسنه رفن  ثنم ،رك  ثم ،قرأ ثم ،المنبر إلى عبد ثم ،ببألرض

 علن  قنب  (3) الله عبد أبو قب  ،شأنه فهذا ،ببألرض سجد حتى الهههر 

 :قنب  ،الحنديث هنذا عن  – ¬ – حنب  ب  أحمد سألن  :المدين  ب 

 “ ...الحنديث بهنذا الننب  من  أعلنى كنبن -‘- النبن  أن أردت فإنمب

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
 فرسنه عن  سنهط- ‘- اللنه رسو  أن :-  – أن  لحديثو .(1)

 َمْشنُرب  فن  فجلن  ،شنهرا   (3) نسبئه م  آلىو ،كتفه أو سبقه (2) فجحش

 همو جبلسًا بهم فصلى يعودونه أصحببه فأتبه ،جذو  م  درجتهب له (4)

 إذاو ،فكبنروا كبَّنر فنإذا ،بنه ليؤتم اإلمبم جع  إنمب» :قب  سلم فلمب ،قيبم

  .(5) «قيبمًا فصلوا قبئمًا صلى إنو ،فبسجدوا سجد ذاإو ،فبركعوا رك 

 علننى اإلمننبم لمكنبن اليسننير االرتفننب  جنواز فيهمننب الحننديثبن وهنذان

  – حذيف  أن” :مسعود أب  حديث أمب .لذل  الحبج  عند المأموم

 ،فجبذه بهميصه مسعود أبو فأخذ (7) دكبن على (6) ببلمدائ  النب  أمَّ  –

 :قنب  ؟ذلن  عن  ينهنون كنبنوا أنهنم تعلنم ألم :ب ق صالته م  فرغ فلمب

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
 عمنبر من  قصنته فن  حذيفن  حديثو .(1) “مدْدتن  حي  ذكرت قد ،بلى

 ،المرتفن  كنبنمال علنى الصنالة من  إناالنهو يدينه علنى أخنذهو يبسر ب 

 :حذيفن  له قب  صالته م  عمبر فرغ فلمب حذيف  أناله حتى عمبر فبتَّبعه

 فن  يهنم فنال ،الهنوم الرجن  أمَّ  إذا» :يهنو  -‘-الله رسو  تسم  ألم

 فنن  مننبو الحننديثبن فهننذان ،(2) ذلنن  نحننو أو «مهننبمهم منن  أرفنن  مكننبن

ا   المأموم على اإلمبم علوِّ  كراه  على يدالن معنبهمب  فعن  ممنب أكثر علو 

 منن  كننبن إذا أمننب .(4) أعلننم اللننهو (3) األخبننبر بنني  جمعننًا ،-‘- النبنن 

 فنال المنن  زا  المأمومي  م  الصفو  بع  المرتف  المكبن ف  اإلمبم

                                                 

^



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
 فحينانذ (1) بمكبننه ينفنرد لم الحبل  هذه ف  اإلمبم ألن ،كراه  الو حرج

  .(2) تحتهو ،فوقهو معه ُيصلى

 السطوح على يصل  أن مث  ،به بأ  فال اإلمبم على المأموم علو   أمب

ا   يكون ال بحيث اإلمبم م  أعلى مكبن ف  أو  – رةهرين أبب ألن ،حدهو فذ 

 منن  جننب  لمننبو ،(3) اإلمننبم بصنالة المسننجد سننهف علننى صنلى – 

 المنؤتم كبن إذا أمب .(4) البصر  الحس و –  – عمر اب  ع  اآلثبر

 ثالثمبئن  فنوق يكنون بحينث مفرطنًا ارتفبعنًا ارتفبعه كبنو اإلمبم فوق

 إنو ،يجنوز ال فهنو اإلمنبم بأفعب  العلم المؤتم يمك  ال جهو على ذرا 

 يعتضندو ،المنن  علنى الندلي  يهوم حتى الجواز فبألص  ذل  دون كبن

  .(5) عليه ينكر لمو – – هريرة أب  بفع  األص  هذا

 آلثنبر ،المحنرا  :لنه يهنب  النذ  الطبق ف  اإلمبم دخو  يكره وقي 

 السنلف من  غينرهو –  – طبلن  أبن  بن  عل  ع  ذل  ف  ردتو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: موقف اإلمام                          
 فنال المنأمومي  بعن  عن  اسنتتر الطنبق ف  دخ  إذا ألنهو ،(1) الصبل 

 ر ين  المحنرا  يمنن  لنم فنإن ،السنجود أو الركنو  فن  أخطنأ لو يرونه

 أن بنأ  فنال الاحنبم لكثرة اإلمبم إليه احتبج إذا كذل و ،يكره لم اإلمبم

  .(3) فيه (2) فيدخ  يتهدم

 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 

 

 اإلمام مفارقة حكم :رابعال المبحث
 

 ،اجبن و تكون قدو ،بئاةج تكون قدو ،ممتنع  تكون قد المفبرق  هذه

 :يل  فيمب ذل  بيبنو

  :عذر بدون اجلماعة صالة املأموم مفارقة امتناع

 ال أننه إلنى الهنديم فن  الشنبفعي و الحنببل و المبلكي و الحنفي  ذه  

 إلنى جمبعن  ف  م  ينته  فال عذر بدون إمبمه المهتد  يفبرق أن يجوز

 يهنو  كمنب ابتندا  تجن  لنم إنو ،ببلشرو  تلام المأمومي  ألن ،االنفراد

 تختلفنوا فنال ،بنه لينؤتم اإلمنبم جعن  إنمب :‘ النب  لهو  ،(1) المبلكي 

 عنذر بغينر لألدننى األعلنى من  انتهن و إمبمنه متببع  ترك ألنهو ،(2) عليه

 .(3) النف  إلى نهلهب لو مب أشبه

 صالته بطل  عذر بدون االنفراد إلى الجمبع  م  المأموم انته  وإذا

 الهنو  فن و الحنببلن  عنند النروايتي  أصن  فن و المبلكي و لحنفي ا عند

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 من  تركهنب لنو منب أشبه عذر بغير المتببع  ترك م  ألنه ،للشبفعي  الهديم

 فن  الهندوة التنام الهنديم فن  الشبفعي  يهو  كمب ألنهو .المفبرق  ني  غير

 ڈ ڈ ڎ) :تعنبلى الله قب  قدو ،(1) العم  إبطب  فيهو صالته ك 

  (ژ

 الصننالة أن الحنببلنن  عننند الثبنينن  الرواينن و الشننبفعي  عننند والمننذه 

 ،- المفبرقنن  كراهنن  أ  - الشننبفعي  عننند الكراهنن  منن  لكنن  صننحيح 

 صننالة بننأن المفبرقنن  منن  المننأموم صننالة صننح  علننى الشننبفعي  اسننتد و

 الحننج فنن  إال ببلشننرو  تلننام ال السننن و قننو  علننى سننن  إمننب الجمبعنن 

 صالةو الجهبد ف  إال فكذل  الصحي  على كفبي  فرض إمبو ،العمرةو

 ذات فن  ‘ النبن  فبرق  األولى الفرق  ألنو ،العمرةو الحجو الجنبزة

 لو المنفرد بأن - قدام  اب  قب  كمب - الصح  الحنببل  عل و ،(2) الرقب 

 قند المنأموم فنإن ،أولنى االنفنراد فنين  .رواي  ف  لص  مأمومب كونه نو 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 يصننير ال غيننرهو ،إمبمننه سننلم إذا المسننبوق هننوو نينن  بغيننر منفننردا يصننير

 .(1) بحب  ني  بغير مأمومب

  :بعذر اجلماعة صالة املأموم مفارقة جواز

 أنننه إلننى - الحنببلنن و الشننبفعي و المبلكينن  - الفههننب  جمهننور ذهن  

 ذلن  كنبن إذا االنفنراد يننو و الجمبعن  صنالة يفبرق أن للمأموم يجوز

 .بعذر لوو مطلهب المفبرق  نفي الح يجا لمو ،لعذر

 معنبذ كنبن :قنب  ¢ جببر رواه بمب المفبرق  بجواز الهبئلون واستد 

 سننلم  بنن  قومنه إلنى يرجن  ثنم العشنب  ‘ النبن  من  يصنل  جبن  بن 

 معنبذ فصنالهب ليلن  ذات العشنب  أخر ‘ الله رسو  أنو ،بهم فيصليهب

 خلفنه من  جن ر فتنحنى البهنرة بسنورة فنبفتت  ،قومنه فنأم رجن  ثم معه

 نبفهنن  منب :فهننب  .فنالن ينب نبفهنن  :قنبلوا انصنر  فلمننب ،حندهو فصنلى

 ،اللنه رسو  يب :فهب  ‘ النب  فأتى .فأخبره ‘ الله رسو  آت  لكن و

 فأمنننب رجن  ثننم معن  صننالهب معنبذا إنو ،الببرحنن  العشنب  أخننرت إنن 

 نواضن  أهن  نحن  إنمنبو حند و فصلي  فتنحي  البهرة سورة فبفتت 

 ؟معنبذ يب أن  أفتبن :فهب  معبذ إلى ‘ الله رسو  فبلتف  دينببأي نعم 

 ؟أن  أفتبن

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 ذات السننمب و ،الطننبرقو السننمب و ،األعلننى ربنن  اسننم بسننب  اقننرأ

 ينأمر لنمو(1) ،نحوهنبو يغشنى إذا اللين و ،ضنحبهبو الشنم و ،البنروج

 فن  اختلفنوا أنهنم غير .(2) فعله عليه أنكر الو ببإلعبدة الرج  ‘ النب 

 اإلمبم مفبرق  تجيا الت  األعذار فم  ،المفبرق  معهب تجوز الت  راألعذا

 شنغ  أو لضنعف المنأموم معنه يصنبر ال طنوال الصالة ف  اإلمبم تطوي 

 ينتمو االنفنراد يننو و اإلمنبم يفنبرق أن للمنأموم يجنوز الحبل  هذه فف 

 .¢ معبذ قص  ف  سبق لمب منفردا صالته

 عنند الصنحي  فن و الحنببلن و المبلكين  بني  علينه متفنق العذر وهذا

 .(3) الشبفعي 

 فن  إمبمنه يفنبرق أن للمنأموم يجنوز التن  األعنذار م  الشبفعي  وزاد

 فراقه فله الهنوت أو األو  كبلتشهد مهصودة سن  اإلمبم يترك أن الصالة

 .السن  بتل  ليأت 

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 ابتدا  الجمبع  ترك معهب يجوز الت  األعذار أن الحرمي  إمبم واعتبر

 .(1) الصالة أثنب  المفبرق  معهب تجوز

 تنرك يبني  لعنذر االنفنراد ننو  ثنم مأمومنب أحنرم من  :الحنببل  وقب 

 يفسنند شنن   غلبن  أو نعننب  كغلبن و كمننرضو إمنبم كتطوينن  الجمبعن 

 خننو  أو منب  أو أهن  علنى خننو  أو األخبثني  أحند كمدافعن  صنالته

 هنفي من  يجند لنمو زحنبم لشندة مغلوبب الصف م  خرج أو رفه  فوت

 لحنديث منفنردا صنالته فينتم انفنراده صن  األعنذار م  ذل  نحوو معه

 إن لعننذر المفبرقنن  إببحن  محنن و :قنبلوا ،¢ معننبذ قصن  فنن  ¢ جنببر

 خنو  أو نعنب  غلبن  أو فواتنه يخشنى شن   لتندارك فنبرق من  استفبد

 صنالته من  إمبمنه فنراغ قبن  لحوقنه تعجين  إمبمه بمفبرق  نحوهو ضرر

 انفنراده يتمينا الو يعجن  اإلمنبم كبن فإن برق المف م  مهصوده ليحص 

 عنذره من  أمنبو ،فينه الفبئندة لعندم االنفنراد لنه يجا لم تعجي  بنو  عنه

 ببلفدين  الفسنبد خو  عذره ألن مطلهب المفبرق  فله الصف م  الخروج

 المننأموم نننو  إذا فيمننب الحنببلنن  فصنن و ،ببلسننرع  يتنندارك ال ذلنن و

 قبن  قينبم فن  تهندم ممنب لعذر اإلمبم المأموم فبرق إذاو :فهبلوا المفبرق 

 سنهو  قبن  منفنردا لصنيرورته لنفسنه المنأموم قنرأ الفبتح  اإلمبم قرا ة

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 الركو  فله الفبتح  قرا ة بعد فبرقه إنو ،اإلمبم بهرا ة عنه الهرا ة فرض

 الهنرا ة أثننب  فن  فبرقنه إنو ،للمنأموم قنرا ة اإلمنبم قرا ة ألن الحب  ف 

 .الفبتح  م  به  مب يكم  فإنه

 العشنب  من  األخينرتي  فن  أو ،عصنرو كظهنر سر صالة ف  كبن وإن

 لنم أ  ،يهنرأ لنم قنرأ إمبمنه أن ظن و قيبمنه بعند لعنذر اإلمبم فبرقو مثال

 .(1) الهرا ة االحتيب  :البهوت  قب  ،اليهي  مهبم للظ  إقبم  الهرا ة تلامه

 املفارقة وجوب

 منب الجمبعن  صنالة مفبرق  أمومالم على فيهب يج  الت  األحوا  م 

 :يل 

 القبلة عن اإلمام احنراف - أ

 يج  فإنه الهبل  ع  اإلمبم انحر  إذا أنه إلى الفههب  جمهور ذه  

 .(2) منفردا يصل و مفبرقته المأموم على

 بنبآلخر أحندهمب صلىو اجتهبدهمب اتفقو الهبل  ف  اثنبن اجتهد ولو

 إليهب اجتهبده تغير الت  الجه  إلى االنحرا  لامه أحدهمب اجتهبد تغيرو

                                                 



 

 
 

 ماماملبحث الرابع: حكم مفارقة اإل                          
 النذ  المنأموم يننو و صنالته أتمو عليه فتعين  ظنه ف  ترجح  ألنهب

 .(1) التغير هوو به اقتدائه م  له المبن  للعذر إمبمه مفبرق  ببآلخر ائتم

 غينر الهبلن  أن اإلمنبم را و هنوو لنه ظهر إذا المهتد و :الحنفي  وقب 

 اسنتدار إذا ألننه صنالته إصنالح يمكننه ال مبماإل إليهب يصل  الت  الجه 

 هو مب إلى صالته متمب كبن إالو يفسد هوو قصدا الجه  ف  إمبمه خبلف

 .(2) أيضب مفسد هوو عنده الهبل  غير

  :صالته يبطل مبا اإلمام تلبس - ب

 كنأن الصالة يبط  بمب متلبسب اإلمبم الصالة أثنب  ف  المأموم رأ  لو 

 فإننه جنن  أو محندث اإلمنبم أن تبني  أو نجبسن  دننهب أو ثوبه على رأ 

 من  صنلى منب علنى ببنينب منفنردا صالته يتمو مفبرقته المأموم على يج 

 .الجمل  ف  الشبفعي و المبلكي  عند هذاو ،اإلمبم

 يسنتمر لنمو الصنالة فن  إمبمنه حندث المأموم علم إن :المبلكي  قب 

 ،للمننأمومي  تصنن ف مسننتخلفب أو منفننردا لنفسننه صننلىو فبرقننه بنن  معننه

 بطلنن  معننه اسننتمرو الصننالة فنن  إمبمننه بحنندث علننم لننو أنننه مفهومننهو

 .عليهم

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 فنننورا إيبهنننب أراهو إمبمنننه علنننى نجبسننن  المنننأموم رأ  لنننو :وقنننبلوا

 المنأمومي  دون اإلمنبم صنالة فتبطن  ذلن  حني  من  اإلمنبم استخلفو

 المنأموم اسنتمر إن :الشنبفعي  قنب و ،للجمين  البطالن نبج  اب  اختبرو

 صنالته بطلن  المفبرقن  يننو لنم أو لحظن  المتببعن  علنى الحبل  هذه ف 

 خلنف صنالته بعن  صنلى ألننه - الشبفعي  فههب  اتفبق أ  - ببالتفبق

 المفبرق  ينو لم إذا صالته ببطالن صرح مم و ،بحدثه علمه م  محدث

 فنن  الطينن  أبننو الهبضنن و حبمنند أبننو الشنني  األفعننب  فنن  يتببعننه لننمو

 اإلمنبم كنبن سنوا و ،األصنحب  كببر م  خالئقو بمل المحو تعليههمب

 هنذاو ،الحنبلي  فن  المأموم م  تفريط ال ألنه ،ال أم نفسه بحدث عبلمب

 :أيضنب الشنبفعي  وقنب  الننوو  قب  كمب الجمهور قط  بهو المذه  هو

 ركعن  إلنى قنبم قند اإلمنبم كبن أو ،أميب اإلمبم كبنو قبرئب المأموم كبن لو

 مفبرقتنه المنأموم علنى يجن  فإنه ذل  غير بمنب  مبماإل أتى أو خبمس 

 .(1) اإلمبم م  صلى مب على ببنيب منفردا صالته يتمو

 ،الصنالة يبطن  حرفبن منه ظهر إن التنحن  أن الشبفعي  عند واألص 

 المنأموم علنى يجن  ه  حرفبن منه فببن اإلمبم تنحن  لو فيمب اختلفواو

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 الظنبهر ألن ،العنذر علنى حمنال رقنهيفب ال أننه فبلمذه  ؟ال أم مفبرقته

 إن :السنبك  قنب  لكن  ،العبنبدة بهنب  األصن و المبطن  ع  اإلمبم تحرز

 لحن  لنوو ،المفبرقن  جبن و ذلن  خنال  علنى اإلمنبم حب  قرين  دل 

 ،اجبنبو ترك لو كمب ،مفبرقته جب و المعنى يغير لحنب الفبتح  ف  اإلمبم

 قندو ،سنبهيب لحن  أننه ازلجنو يرك  حتى أو الحب  ف  يفبرقه ه  لك و

 ال ألننه - الحب  ف  المفبرق  أ  - األو  األقر  ؟الفبتح  فيعيد يتذكر

 الخطينن  وقننب  الاركشنن  قننب  كمننب السننهو فعنن  فنن  متببعتننه يجننوز

 لنو إمبمنه ألن - يركن  حتى يفبرقه ال أ  - الثبن  األقر  ب  :الشربين 

 .الحب  ف  مفبرقته تج  لم ركوعه قب  سجد

 الشنننبفع  قنننب  ،محننندث ألننننه السنننكران را و الصنننالة تصننن  وال

 أن قبن  صنلىو أصنببه منبو فنبه غسن و الخمنر شنر  فإن :األصحب و

 بطلن  الصنالة أثننب  فن  سنكر فلنو ،بنه االقتندا و صالته صح  يسكر

 يفبرقنه لنم فنإن ،صنالته على يبن و مفبرقته المأموم على يج و صالته

 .(1) صالته بطل  معه تبب و

 فن  الفبتحن  إتمنبم عن  اإلمنبم عجنا إن :الحنببل  م   عهي اب  وقب 

 فإننه الهنبر  أمنب ،لنه لمسنبواته خلفنه األمن  صنالة صح  الصالة أثنب 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: حكم مفارقة اإلمام                          
 ،بنبألم  الهنبر  ائتمنبم يصن  ال ألننه لنفسنه ينتمو للعنذر اإلمنبم يفبرق

 تفسند الفبتحن  قنرا ة علنى يهندر لم إذا أنه الصحي  :الموفق قب  لك و

 :قولنه لعمنوم صنالته تصن  فلنم بهرا تهنب الصالة ىعل قبدر ألنه صالته

 اإلمننبم اسننتخلف إنو ،(1) الكتننب  بفبتحنن  يهننرأ لننم لمنن  صننالة ال :‘

 صنالتهم بهنم ينتم من  الصنالة أثننب  فن  الفبتحن  إتمنبم عن  عجا الذ 

 .(2) جبز معهم صلىو

 يرج  فلم المأمومون نبههو زائدة لركع  اإلمبم قبم إذا :الحنببل  وقب 

 يسننلمو ،عليننه جنن و مننب تننرك لتعمننده صننالته بطلنن و فبرقتننهم جبنن و

 ذلن و الرجنو  إببئنهو تنبيهنهو لاائدة قيبمه بعد إلمبمه المفبرق المأموم

 .(3) األخير التشهد أتم إذا

 إذا رجوعنه لنام قنبمو له الجلو  م  األو  التشهد اإلمبم ترك إن أمب

 شنر  إن جوعنهر يحنرمو ،رجوعه كره قبئمب استتم فإن ،قبئمب يستتم لم

 لنفسننه صننالته يننتمو إمبمننه يفننبرق أن فبلمتجننه المننأموم أمننب الهننرا ة فنن 

                                                 



 

 
 

 حث الرابع: حكم مفارقة اإلماماملب                          
 أن قبنن  إلمبمننه سننب  إذا المننأموم أن المنصننوصو ،قننو  علننى يسننلمو

 .(1) تبعهو لنفسه تشهد يرج  فلم يعتد 

 صننفوفهب منن  صننف بهطنن  الجمبعنن  صننالة تبطنن  ال :الحنببلنن  وقنب 

 عن  انهطن  الذ  الصف كبن لو لك  يمينه ع  أو اإلمبم را و كبن سوا 

 الصننف هننذا صننالة فتبطنن  رجننب  ثالثنن  مهننبم بهنندر بعنندو اإلمننبم يسننبر

 نننوت فننإن ،اإلمنبم مفبرقنن  المنهطعن  الطبئفنن  تننو لننم منب هننذاو المنهطن 

 .(2) صالتهب صح  مفبرقته

 

 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 

 االستخالف :الخامس المبحث
 

 :االستخالف تعريف

 ،خليفنن  جعلننه إذا فالنننب نفننال اسننتخلف مصنندر :لغنن  االسننتخال 

 جان  خلفتنهو ،خليفتنه صنبر مبلنهو أهلنه على فالنب فالن خلف :يهب و

 .(1) مفعو  بمعنىو ،فبع  بمعنى يكون فخليف  ،بعده

 اسنتخال  منهو ،عمله إلتمبم غيره اإلنسبن استنبب  :االصطالح وف 

 همننو ،(2) بنه قنبم لعنذر بهنم الصنالة لتكمين  المنأمومي  م  غيره اإلمبم

 منننهو ،موتننه بعنند اإلمبمنن  فنن  يخلفننه منن  المسننلمي  إمننبم إقبمنن  أيضننب

 الهضب  ف  االستخال 

 :االستخالف حكم

 أن لإلمنبم يجنوز المنأمومي  صنالة بنه تبط  ال عذر لإلمبم حدث ذاا

 جمهنور عنند هنذاو ،بهنم الصالة لتكمي  المأمومي  م  غيره يستخلف

  .(3)الفههب 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 الهننديم المننذه  هننوو ،لشننبفعي ا عننند األظهننرو ،الحنفينن  مننذه 

 فنن  جننبئا االسننتخال  أن :أحمنند لإلمننبم روايتنني  إحنند و ،للشننبفع 

 أنه :أحمد اإلمبم ع  أخر  رواي و ،الشبفعي  عند األظهر غيرو .الصالة

 حندث الصنالة فن  اإلمبم سبق إذا :الحنببل  م  بكر أبو قب و .جبئا غير

 .احدةو رواي  المأمومي  صالةو صالته بطل 

 الجمعنن  فنن  مننندو  لغيننره اإلمننبم اسننتخال  أن المبلكينن  مننذه و

 .اإلمنبم يسنتخلف لنم إن الجمع  ف  ،المأمومي  على واج و ،غيرهبو

 الحنفين  ذهن و .غيرهب بخال  ،أفذاذا الجمع  يصلوا أن لهم لي  ألنه

 الو ،يبنن و يتوضأ فإنه المسجد ف  المب  كبنو اإلمبم أحدث لو أنه إلى

 فبألفضنن  ،مننب  المسننجد فنن  يكنن  لننم إنو ،تخال االسنن إلننى حبجنن 

 (1) الك  حق ف  أفض  االستخال  أن المتون ظبهرو .االستخال 

 - الصنالة فن  هنوو - طعن  لمنب  عمنر بنأن المجنوزون استد 

 كنبنو ،الصنالة ببلمنأمومي  فأتم ،فهدمه عو  ب  الرحم  عبد بيد أخذ

 .جمبعبإ فكبن ،ينكر لمو ،غيرهمو الصحبب  م  بمحضر ذل 

 صنح  شنر  فهند ألننه ؛بطل  قد اإلمبم صالة بأن المبنعون واستد 

 . الحدث تعمد لو كمب المأمومي  صالة فتبط  ،الصالة

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 منب لهنوة ذلن و جبئا االستخال  بأن الهو  هو أعلم اللهو والراج 

 .به قب  م  به استد 

 :االستخالف كيفية

 إلنى رج  بثو  ماإلمب يأخذ :الحنفي  م  المختبر الدر صبح  قب  

 أننه يوهم ،بأنفه آخذا ،الظهر محدود  يفعلهو ،إليه يشير أو ،المحرا 

 ينده يضن و ،ركعتني  لبهب  بأصبعي و ،ركع  لبهب  بأصب  يشيرو ،رعف

 لتنرك فمنه علنىو ،سنجود لتنرك جبهتنه علنىو ،ركنو  لترك ركبته على

 لنمو .سنهو لسنجود صندرهو ،تالوة لسجود لسبنهو جبهته علىو ،قرا ة

 خنرج إذا لإلمنبم يند  أنه ذكروا المبلكي  أن إال ،الحنفي  غير هذا يذكر

 .(1) نفسه على سترا أنفه على بيده يمس  أن

 فإنننه سننجود أو ركننو  فنن  االسننتخال  سننب  لإلمننبم حصنن  إذاو 

 السنجود من  بهنم يرفن و ،غينرهو الهينبم فن  يسنتخلف كمنب ،يستخلف

 تبطن  الو ،به يهتدوا لاال ؛تكبير بال رأسه اإلمبم ويرف  ،ببلتكبير الخليف 

 .(2) صالتهم تبط  قي و ،برفعه ر وسهم رفعوا إن المأمومي  صالة

 أو ينتكلم، أن بأ  الو لالستخال ، معين  كيفي  ترد لم أنه والراج 

 الصالة. م  حرج قد ألنه مجائ ؛ مفهم  إشبرة أ 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 :االستخالف أسباب

 صننالة بننه تبطنن  ال لعننذر االسننتخال  يجننوزون الفههننب  جمهننور 

 بهنب المتعلنقو ،بهنب متعلنق أو الصنالة ع  خبرج إمب العذرو ،المأمومي 

 .الصالة م  مبن  إمبو ،الصالة دون اإلمبم  م  مبن  إمب

 الحندث سبهه إذا اإلمبم أن على اتفهوا االستخال  بجواز والهبئلون

 كن  فن و ،اسنتخلفو انصنر  ،غيرهمب أو ري  أو ،بو  م  الصالة ف 

 .(1) شرو و أسبب   مذه

 المجننوزة األسننبب  أنو ،شننروطب البنننب  لجننواز أن الحنفينن  فعننند 

 :ه  الشرو و .للبنب  المجوزة ه  لالستخال 

 يجنا لنم نجبسن  كبنن  فلنو ،حندثب االسنتخال  سنب  يكون أن-6

 أجنبز النذ  يوسنف ألبن  خالفنب ،بدنه م  كبن  لو حتى ،االستخال 

 .بدنه م  ج خبر النجبس  كبن  إن االستخال 

 - للعبند لني  منب :بأننه السنمبو  فسرواو ،سمبويب الحدث كون -5

 يجنوز ال عمدا أحدث فلو ،سببه ف  الو ،فيه اختيبر - المصل  غير لوو

 عليه سهط أو ،عض  أو شج  أصببته لو الحكم كذل و ،االستخال  له

 .العبنبد بصنن  حصن  حندث ألننه ؛ حنيفن  أب  عند مثال رج  م  حجر

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 فصنننبر فينننه صنننن  ال ألننننه ؛االسنننتخال  يجنننوز يوسنننف أبننن  عنننندو

 .كبلسمبو 

 أو ،خنبرج من  نجبسن  أصنببته فلنو ،بدنه م  الحدث يكون أن ( 0 )

  .(1) استخال  فال جنون م  كبن

 .للغس  موج  غير الحدث يكون أن ( 0 )

 .الوجود نبدر الحدث يكون أال ( 5 )

 إذا عمنب بذل  رزيحتو ،حدث م  ركنب المستخلف يؤد  أالو ( 1 )

 .األدا  قبصدا رأسه فرف  سبجد أو راك  هوو الحدث سبهه

 .الطهبرة بعد آي  هوو قرأ لو كمب ،مش  م  ركنب يؤد  أالو ( 1 )

 ال الحندث سنبق بعند عمندا أحدث فلو ،منبفيب فعال يفع  أالو ( 2 )

 .االستخال  يجوز

 م  بأكثر منه بعدأ إلى مب  تجبوز فلو ،بد منه له فعال يفع  أالو ( 1 )

 .االستخال  يجوز فال عذر بال صفي  قدر

 بعنذر تراخنى لنو أمنب .عنذر بنال النرك  أدا  قدر يتراخى أالو ( 63 )

 .يبن  فإنه دم ناو  أو كاحم 

 .الخفي  على مسحه مدة كمض  ،السببق حدثه يظهر أالو ( 66 )

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 بننب ه يصن  فنال تذكرهب فلو ،ترتي  ذو هوو فبئت  يتذكر أالو ( 65 )

 .حتمب

 سنبهه النذ  اإلمنبم يشنم  ذلن و ،مكبننه فن  المنؤتم يتم أن ( 60 )

 لنم إمبمنه كنبنو توضنأ فإذا ،إمبمب كبن أن بعد مؤتمب يصير فإنه ،الحدث

 بينهمنب كنبن إن ،إمبمنه خلنف صالته ليتم يعود أن فعليه صالته م  يفرغ

 فسندت ا االقتند يمنن  منب جنودو م  مكبنه ف  أتم فلو ،االقتدا  يمن  مب

 سنبق منب علنى الحندث سنبهه م  بنب  لصح  شر  هذاو ،خبص  صالته

 .االستخال  لصح  ال ،صالته م 

 أو صبيب استخلف فلو ،لإلمبم  يصل  م  اإلمبم يستخلف أن ( 60 )

 اإلمنبم صالة فسدت - الهرآن م  شياب يحس  ال م  هوو - أميب أو امرأة

 بننه تصنن  مننب قننرا ة عنن  بماإلمنن حصننر إذا فيمننب اختلفننواو .المننأمومي و

 يجنوز ال :محمندو يوسنف أبو فهب  ؟ال أو يستخلف أن له ه  ،الصالة

 فن  الجنببن  فأشنبه جنودهو ينندر الهنرا ة عن  الحصنر ألن ،االستخال 

 رواين  عنهمنبو ،أميني  قومب أم إذا كبألم  قرا ة بال الصالة يتمو ،الصالة

 ؛االسنتخال  يجنوز :حنيفن  أبنو اإلمنبم قب و ،تفسد الصالة أن :أخر 

 هننب العجناو ،الصنالة فن  المضن  ع  للعجا جبز الحدث بب  ف  ألنه

 من  صنالته إتمنبم فيمكننه منب  المسجد ف  يجد قد المحدث ألن ؛ألام

 بإجمب  يستخلف فال يحفظ مب جمي  نس  الذ  أمب ،(1) استخال  غير

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 متنىو ،كيرالتنذو التعلنيمو ببلتعلم إال اإلتمبم على يهدر ال ألنه ،الحنفي 

 التمرتبشن  اإلمنبم ذكنرو ،عنندهم االستخال  يص  لم البنب  ع  عجا

 أمكننه فنإن ،شنياب يهنرأ أن يمكننه لنم إذا يسنتخلف إنمنب :قنب  الراز  أن

 صنندر قننب و ،صننالته فسنندت اسننتخلف إنو ،يسننتخلف فننال آينن  قننرا ة

 أو خجن  لحهنه أننه إال للهنرآن حبفظنب كنبن إذا المسأل  صورة :اإلسالم

 يجنننا لنننم أمينننب فصنننبر نسننن  إذا أمنننب ،الهنننرا ة علينننه بمتنعننن ف خنننو 

 .(1) االستخال 

 أن اإلحنرام تكبينرةو ببلني  إمبمته ثبت  لم  يند  أنه :المبلكي  وعند

 :مواض  ثالث  ف  يستخلف

 ،منب  تلنف أو - كنبفرة لنوو - محترمن  نفن  تلنف خش  إذا :األو 

 المنب  كنبن لنوو ،كثينرا مأ المب  كبن قليال ،لغيره أم له المب  أكبن سوا 

 .األشخبص بحس  بب  ذا بكونه المب  بعضهم قيدو ،لكبفر

 يعجناه ركن  عن  لعجنا اإلمبمن  يمن  مب اإلمبم على طرأ إذا :والثبن 

 فنال السنورة عن  عجناه أمنبو ،صالته بهي  ف  الهرا ة ع  أو الركو  ع 

 .االستخال  يجيا

 .الرعب  أو الحدث قسب م  الفههب  جمهور عليه اتفق مب :والثبلث

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 فإنه األركبن بع  ع  كبلعجا اإلمبم  يمنعه مب اإلمبم على طرأ وإذا

 ينوهننب لننم فننإن ،المأمومينن  ينننو  بننأن ،ببلنينن  جوبننبو يتننأخرو يسننتخلف

 .(1) صالته بطل 

 أبطلهننب أو ،صننالته بطلنن  إذا يسننتخلف أن لإلمننبم :الشننبفعي  عننندو 

 يكنون أن :هن  بشنرو  ،هغينر أو بحدث ،غيرهب أو كبن  جمع  ،عمدا

 المسننتخلف يكننون أنو ،بننرك  المننأمومون يننأت  أن قبنن  االسننتخال 

 متنفال أو صبيب لوو ،حدثه قب  ببإلمبم مهتديب يكون أنو ،لإلمبم  صبلحب

(2). 

 الرواينن  فنن  الحنندث سننبهه إذا يسننتخلف أن لإلمننبم :الحنببلنن  عننندو 

 جنببن  أو ،جبسن ن تذكر إذا كذل و ،رعف أو قب  كأن ،عندهم المهدم 

 ،الفبتحن  إتمنبم ع  عجا أو ،الصالة أثنب  ف  تنج  أو ،منهب يغتس  لم

 .(3) السجودو كبلركو  االئتمبم يمن  رك  ع  أو

 ع  عجا أو نف  أو مب  ف  تلف اإلمبم خب  اذا أنه الهو  وخالص 

 .االستخال  يجوز كبلهرا ة قول  رك 

 بنأن ذل  ف  معذور هوو اإلمبم صالة مبطالت م  مبط  حص  وإذا

 حندثًا كنبن سنوا  محندث أننه الصالة أثنب  ف  ذكر أنه أو الحدث سبهه

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 أ  أو الحنندث تعمنند إذا أمننب .يسننتخلف أن يجننوز فإنننه اصننغر أو أكبننر

 صننالة لننبطالن االسننتخال  يجننوز ال فإنننه الصننالة مننبطالت منن  مبطنن 

 ببلصوا . أعلم اللهو كبإلمبم المأموم

 



 

 
 

 املبحث اخلامس: االستخالف                          
 

 

 متنوعة أحكام :الرابع الفصل
 

  :مببحث تسع  وفيه



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 

  

 بها العنايةو الصفوف :ولاأل المبحث
 

 منن  جننا    الصننفو  فتسننوي  ،الصننالة تمننبم منن  الصننفو  تسننوي  إن

 اختلفن  إذاو ،الهلنو  اسنتوت الصنفو  استوت فإذا ،الهلو  تسوي 

- ‘- النبن  كنبنو ،المراصن  من  بند فنال الهلنو  فن اختل الصفو 
 كنبنو ،الصنالة بنأمر يهتمنون بعنده من  السلف كبنو الجبن  بهذا يهتم

 أمنر قندو ؛الصنفو  تسنوي  أثنب  -ببلعصب - ببلدرة النب  يضر  عمر

 منب ذلن  من و ،متنوعن  بعبنبراتو كثينرة أحبدينث فن  -‘- النب  بهب

   :ل ي

  :الصفوف ترتيب-1

 ليلنن » :قنب  ‘ اللنه رسنو  أن  مسنعود ب  الله عبد لحديث 

 إيننبكمو – ثالثننًا – يلننونهم الننذي  ثننم ،النهننىو األحننالم أولننو منننكم

 حس  على الصفو  ترتي  الحديث هذا فف  .(1) «األسواق هيشبتو

 يسنبق لنم منب ،النسنب  ثنم ،الصنبيبن ثنم ،الرجنب  :اإلمبم خلف األفضلي 

 ،بهنب أولنى فهنم سنبهوا فنإن ،مبن  ن يم أو ،األُو  الصفو  إلى الصبيبن

او المأموم كبن إذا أمب  ابن  لحنديث ،اإلمنبم يمني  علنى يهنف فإننه ،احند 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 جنببر لحديث ،خلفه قفبو اثني  المأمومون كبن إذاو ..(1) – عبب 

 ‘ النبنن  أنو ،صننخر بنن  جبننبرو قصننته فنن   اللننه عبنند بنن  جننببر
 ،رجننب ال خلننف قفنن و احنندةو امننرأة كبننن  إذاو ،(2) خلفننه جعلهمننب

 المنننرأة أقنننبمو يميننننه عننن  فأقنننبمن » :فينننهو – – أنننن  لحنننديث

  .(3)«خلفنب

 اإلمنبم يمني  على الرج  قفو رجال  و امرأتي  :المأمومون كبن إذاو 

 ركعتني  بننب فصنلى قنبم ثنم” :فيهنبو أنن  لرواي  اإلمبم خلف المرأتبنو

 علنى يميننه عن  أقنبمن ” :قنب  “خلفنب حرام أمو سليم أم   فهبم  تطوعًا

  .(4) “بسب 

  :الصفوف تسوية -2

 :قننب  -- بشننير بنن  النعمننبن لحننديث ،الصننحي  علننى تجنن  

نَّ » :يهنو - ‘- اللنه رسو  سمع   اللنه ليخنبلف  أو صنفوفكم لتسنو 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 يسننوِّ - ‘-اللننه رسننو  كننبن :لمسننلم لفننظ فنن و .«جننوهكمو بنني 

ب رأ  حتى (1) الهداح بهب يسو  كأنمب حتى صفوفنب  ثنم عننه عهلننب قد أن 

 الصنف من  صندره ببدينًا رجنال   فنرأ  يكبنر كنبد حتنى فهبم يومًا خرج

ن الله عببد» :فهب   .(2) «جنوهكمو بني  اللنه ليخنبلف  أو صفوفكم لتسو 

- تيمي  اب  اإلسالم شي  كالم ظبهرو  ،الصنفو  تسنوي  جنو و -

وا» :-‘-النبن  عن  -- أنن  حنديثول ،(3) الحنديث لهنذا  سنو 

 :مسنلم لفنظ فن و .«الصنالة إقبمن  من  لصنفو ا تسوي  فإن ،صفوفكم

 أقيمننواو ...» :يرفعننه هريننرة أبنن  حننديث وفنن  ،(4) «الصننالة تمننبم منن »

  .(5) «الصالة حس  م  الصف إقبم  فإن ،الصالة ف  الصف

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 ثبنوت :فمنراده الصنفو  تسنوي  اسنتحبب  على اإلجمب  ذكر وم 

  ..(1) أعلم اللهو ،جوبهو نف  ال ذل  استحبب 

  :أنواع الصفوف تسوية يف ‘ النيب ظألفا -3

نواو صفوفكم أقيموا» :األو  النو   -- أنن  لحنديث ،«تراص 

(2).  

 إقبمنن  منن  الصننفو  تسننوي  فننإن صننفوفكم سننووا» :الثننبن  النننو 

  .(3) – – أن  لحديث ،«الصالة

وا» :الثبلث النو   ،«الصنالة تمبم م  الصف تسوي  فإن صفوفكم سو 

  .(4) –  – أن  لحديث

 حسن  من  الصنف إقبم  فإن الصالة ف  الصف أقيموا» :الراب  النو 

  .(5) –  – هريرة أب  لحديث ،«الصالة

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 لحنديث ،«قلنوبكم فتختلنف تختلفنوا الو اسنتووا» :الخنبم  النو 

 :مسنعود أبن  حنديث لفظو ،-  مسعود ب  الله عبدو ،مسعود أب 

  .(1) «الحديث :هو يو ،الصالة ف  منبكبنب يمس  ‘ الله رسو  كبن»

 :يرفعنه -- أنن  لحنديث ،«الصنفو  أتمنوا» :السبد  النو 

  .(2) «ظهر  خلف أراكم فإن  الصفو  أتموا»

 :يرفعنه -- أنن  لحديث ،« ..الصفو  أقيموا» :السبب  النو 

 منكبنه يلناق أحندنب كنبنو «ظهنر  خلف أراكم فإن  الصفو  أقيموا»

  .(3) بهدمه قدمهو صبحبه بمنك 

 بن  النعمنبن لحنديث ،«– ثالثنًا – صنفوفكم أقيمنوا» :الثنبم  نو ال

 :فهنب  بوجهنه النب  على -‘- الله رسو  أقب  :قب  – - بشير

 بي  الله ليخبلف  أو صفوفكم لتهيم َّ  اللهو – ثالثًا – صفوفكم أقيموا»

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 ركبتننهو ،صننبحبه بمنكن  منكبننه يلناق الرجنن  فرأين » :قننب  «قلنوبكم

  .(1) «هبكعب كعبهو ،بركبته

واو ،المنبكنن  بنني  حننبذواو ،الصننفو  أقيمننوا» :التبسنن  النننو   سنند 

 منن و ،للشننيطبن ُفرجننبت تننذروا الو (2) إخننوانكم بأينند  لينننواو ،الخلنن 

ًا ص و ًا قط  م و ،الله صلهو صف   اللنه عبند لحنديث ،«اللنه قطعنه صف 

  .(3) –  – عمر ب 

وا» :العبشر النو   ،«ببألعننبق حنبذواو ،بينهنب قبربواو ،صفوفكم رص 

 الشنيطبن ألر  إنن  بينده نفس  فوالذ » :فيهو –  – أن  لحديث

 فوالذ » :النسبئ  لفظ في .(5) « (4) الحذ  كأنهب الصف خل  م  يدخ 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 كأنهنب الصنف خلن  من  تندخ  الشنيبطي  ألر  إنن  بينده محمند نف 

  .(1) «الحذ 

 كنبن فمنب ،يلينه النذ  ثم ،المهدم الصف أتموا» :عشر الحبد  النو 

  .(2) –  – أن  لحديث ،«المؤخر الصف ف  فليك  نهص م 

 – أنن  لحنديث ،« ...اسنتووا ،اسنتووا ،استووا» :عشر الثبن  النو 

 (3).  

 – أنن  لحديث ،« ..تراصواو صفوفكم أقيموا» :عشر الثبلث النو 

(4).  

 نبحين  م  الصف يتخل  -‘- الله رسو  كبن» :عشر الراب  النو 

 فتختلننف تختلفننوا ال» :يهننو و ،منبكبنننبو صنندورنب يمسنن  نبحينن  إلننى

  .(1) «قلوبكم

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 هرينرة أبن  لحديث ،«الصفو  إقبم  أحسنوا» :عشر الخبم  النو 

-- (2).  

 ؟«ربهنب عنند المالئكن  تصف كمب تصفون أال» :عشر السبد  النو 

 يتمنون» :قنب  ؟ربهنب عنند المالئكن  تصنف كينفو ،اللنه رسو  يب فهلنب

  .(3) «الصف ف  يتراصونو األَُو  و الصف

  :السواري بني الصفوف صالة-4

 لعندم كراه  فال الصف األسطوان  تهط  لم إذا أنه على الفههب  اتفق 

 ال المبلكين و فبلحنفين  .خنال  ففينه قطعن  إذا أمنب .ذلن  علنى الدلي 

 لمنب ،الكراهن  ينرون الحنببلن و .المنن  علنى الندلي  لعدم ،بأسب به يرون

 منب قندر الصنف يكنون أن إال (4) السوار  بي  الصف ع  النه  م  درو

  .(1) يكره فال أق  أو ،السبريتي  بي 

                                                                                                              

 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 األسننطوان  إلننى صننالته فنن و ،السننوار  بنني  اإلمننبم قننو و فنن و 

 عندم إلنى الجمهنور ذهن و ،ببلكراهن  مبلن و حنيفن  أبو فهب  .خال 

ز م و ، الراج  هو هذاو .(2) الكراه   بني  الصنالة لمنفنرداو لالمنبم جو 

ننب -‘- النبنن  أن» –  – عمننر ابن  حننديثب اسننتد  ،السنوار   َلم 

  .(3) «السبريتي  بي  صلى الكعب  دخ 

  :تسويتهاو الصفوف كمال -5

 منن  ذلن  فنن  ردو لمنب ؛األو  الصننف فن  النننب  يتهندم أن يسنتح 

 أبننو رو  فهنند ،األو  الصننف إلننى التهنندم علننى تحننث التنن  األحبديننث

 األو  الصننف فنن  مننب يعلمننون لننو» :قننب  ‘ النبنن  أن - ¢- هريننرة

 اللننه رسننو  قننب  :قننب   كعنن  بنن  أبنن  عنن و (4) قرعنن  لكبننن 

                                                                                                              



 

 
 

 بحث األول: الصفوف والعناية بهاامل                          
 فضننيلته تعلمننون لننوو ،المالئكنن  صننف مثنن  علننى األو  الصننف»:‘

 .(1) « البتدرتموه

 ،قبلنه منب يتم حتى صف ف  يشر  الو ،الصفو  إتمبم يستح  كمب

 آخنر إلنى هكنذاو يليه الذ  ثم ،هيلي الذ  ثم ،األو  الصف بإتمبم فيبدأ

 الصننف أتمننوا» :قننب  ‘ اللننه رسننو  أن أننن  فعنن  ،الصننفو 

 .(2) «المؤخر الصف ف  فليك  نهص م  كبن فمب ،يليه الذ  ثم المهدم

 يتهندم ال الصنف فن  قفنواو فنإذا ،الصنفو  فن  االعتندا  ويستح 

 فف  همبين اإلمبم يسو و ،الببقي  ع  يتأخر الو غيره أو بصدره بعضهم

 الصنف نبحين  ينأت  ‘ النبن  كنبن  البرا  ع  خايم  اب  صحي 

 فتختلننف تختلفننوا ال » :يهننو و ،منننبكبهمو الهننوم صنندور بنني  يسننو و

 .(3) «األو  الصفو  على يصلون مالئكتهو الله إن قلوبكم

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 :أمور عدة يشم  كمبلهبو الصفو  وتسوي 

 سننعيد أبن  لحنديث ،اإلمننبم من  الفضن  ُأولننو يندنوَ  أن :األول األمـر  

 ،« ...يلننونهم الننذي  ثننم ،النهننىو األحننالم أولننو منننكم ليلننن » :يرفعننه

   .البب  أو  ف  –  – مسعود اب و مسعود أب  لحديث

 يسنبق لنم إن الصنبيبن ثنم ،الرجنب  :الصنفو  ترتين  :الثـاني  األمر

  .السببق سعيد أب  لحديث ،النسب  ثم ،األَُو  الصفو  إلى الصبيبن

ــر ــثالثا األمـ  المنبكننن  محنننبذاتو الصنننفو  محنننبذاة تسنننوي  :لـ

  .واألعهب 

   .بذل  -‘- النب  ألمر ،الصف ف  التراص :الرابع األمر

  .فبألو  األو  الصف إكمب  :اخلامس األمر

 أنهنمو ،اإلمنبم بني و بينهنبو ،الصنفو  بني  التهنبر  :السادس األمر

 كلمبو ،بعدالتب م  اجتمب  الو ،االجتمب  م  مأخوذة الجمبع و جمبع 

 أفضنن  كننبن اإلمننبم إلننى قربنن و ،بعنن  إلننى بعضننهب الصننفو  قربنن 

  .أجم و

 ،شنمبله علنى اإلمبم يمي  :الصفو  ف  اليمي  تفضي  :السابع األمر

  .اإلطالق سبي  على لي  لك و

 خلننف النسننب  يكنن  بحيننث حننده و النسننب  تفننرد أن :الثــامن األمــر

  .ببلرجب  النسب  يختلط الو ،الرجب 

 صنوت كنبن إذا الحبج  عند أمبمه بم  صف ك  اقتدا  :التاسع األمر

  .أمبمه بم  يهتد  صف فك  ،عنه يبلغ م  هنبك لي و خفي ًا اإلمبم



 

 
 

 املبحث األول: الصفوف والعناية بها                          
 الصنف اكتمن  إذا إال ،الصنف خلنف الفنذ صنالة عندم :العاشر األمر

  .قبله الذ 

 إال ،(1) السننوار  بنني  المننأمومي  صننالة عنندم :عشــر احلــادي األمــر

  .مثال احبمال عند لحبج 

 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: جهر اإلمام بالنية                          
 

 بالنية اإلمام جهر :نيثاال المبحث
  

 .(1) يجوز فإنه بني  يتكلم لمو بهلبه نو  لو أنه ،الفههب  جمهور ير 

 إلننى أحمنندو الشننبفع و حنيفنن  أبنن  أصننحب  منن  جمبعنن  ذهنن و

 ‘ النبن  تلفنظ من  بنبلمنهو  لنذل  اسنتدلواو بهنب، النتلفظ استحبب 
 أن هوو ببلمعهو و العببدات، بهي  عليهب واقبسو حجه،و لعمرته ببلتلبي 

 إعمنب  من  أولنى العبنبدة فن  اللسنبنو الهلن  همنب:و عضوي ، اجتمب 

 .احدو عضو

 اسننتحبب  عنندم إلننى أحمنندو مبلنن  أصننحب  منن  جمبعنن  ذهبنن و 

 .الراج  هو وهذا.ببلني  التلفظ

 إال األولنى، خنال  ببلني  التلفظ أن إلى المبلكي  م  جمبع  وذهب 

 .نفسه ع  اللب  إلذهب  اللفظ له فيند  و الموس

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: جهر اإلمام بالنية                          
 فنذه  .تركنهو ببلنين  النطنق بي  المفبضل  ف  الجمهور اختلف ثم 

 فن  ببلنين  أتنى ألننه ،بهنب يجهنر لنم منب ببلنين  النطنق أولوين  إلى أكثرهم

 .)1( كمب  زيبدة ذل و .اللسبن بهب نطقو الهل  هوو محلهب

 ذلنن  يحتمنن و سننرا لننوو مكننروه ببللسننبن النطننق إن بعضننهم وقننب 

 بهنب النطنق أن ينر  الهنو  هنذا صنبح  يكنون قد أنه أحدهمب :جهي و

 يخشنى لمنب ذلن  يكون أن يحتم و .سن  الو كتب  ف  يأت لم إذ بدع 

 فتبطن  كنذل  ذلن  كبن إذاو بهلبه عنهب يسهو قد بلسبنه بهب نطق إذا أنه

 .(2) محلهب غير ف  ببلنيه أتى ألنه صالته

 ،أكبنر اللنه :قنب  الصنالة إلنى قنبم إذا ‘ كنبن :زي الجو قيم اب  قب 

 كنذا صنالة للنه أصنل  :قب  الو ألبت  ببلني  لفظ الو ،قبلهب شياب يه  لمو

 ،قضنب  الو ،أدا  :قنب  الو مأمومنب أو إمبمنب ركعنبت أرب  الهبل  مستهب 

 .(3) الوق  فرض الو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: جهر اإلمام بالنية                          
 بلحكمن ف ،عليهب وقفو ،الحهيه  لتدبر قليال   بعهله اإلنسبن فكر ولو

 عمنال   يعمن  أن لإلنسبن يمك  فه  ،بهب أخذ جدهبو أن  المؤم  ضبل 

 تناور أن أردت إذا فمنثال   ،ذل  يمك  ال ،ال ؟قب  م  بهلبه ينوه لم هوو

 الحن  فن  الواقن  بيتنه فن  ،فالن أزور أن نوي  تهو  فه  ،ل  صديهًا

  فن عننده من  أعنود ثنم ،قندم  علنى أو بسنيبرت  ،كنذا السبع  ف  ،كذا

ن قلن  منب تهنو  أنن و أحند سنمع  لنو ،كذا السبع  نب ب لحسو  ،مجنون 

ننب تنناور عننندمب فأننن   مسننبهًا قلبنن  فنن  النينن   بي نن قنند ،النننب  منن  فالن 

  .ببلني  للجهر حبج  فال ،لايبرته

 سنتذه  أنن  بلسنبن  تنو  ه  ،عمل  إلى الذهب  تريد عندمبو 

 ألنن  ،أولنى بب  م  ه ف العببدة ف  ببلني  تتلفظ ال إذن ،ال ،العم  إلى

 تهنوم الفنور علنى فإنن  ،منثال   الظهنر لصنالة يؤذن المؤذن تسم  عندمب

 ألدا  إال تتوضأ لم أن  يعلم اللهو ،الظهر صالة ألدا  استعدادا   تتوضأو

 اللنهو ببلني  تتلفظ ألن الحبج  فمب ،أجلهب م  توضأت الت  الصالة تل 

  .ببلصوا  أعلم

   
 



 

 
 

 املبحث الثالث: اجلهر بالبسملة                          
  

 بالبسملة الجهر :ثالثال المبحث
 

 الصالة ف  سرا البسمل  قرا ة تس  أنه إلى الحنببل و الحنفي  ذه     

 .(1) الجهري و السري 

 النبن  أصنحب  م  العلم أه  أكثر عند العم  عليهو :الترمذ  قب   

 .عل و عثمبنو عمرو بكر أبو منهمو ،التببعي  م  بعدهم م و ‘

 ابن و يبسنر بن  عمنبرو سنعودم ابن  عن  المننذر ابن  حكنبه منب وهذا

 .(2) المببرك اب و ،الثور و ،األوزاع و ،حمبدو ،الحكمو ،الابير

 بكنر أبن و ‘ اللنه رسنو  من  صلي  :قب  أنه ¢ أن  ع  ورو 

 .(3) الرحيم الرحم  الله بسم يهرأ منهم أحدا أسم  فلم عثمبنو عمرو

 .(4) بهب يجهر ال ‘ النب  كبن هريرة أبو وقب 

                                                 

‘

‘



 

 
 

 املبحث الثالث: اجلهر بالبسملة                          
 ف  الجهري  الصالة ف  ببلتسمي  الجهر السن  أن إلى ي الشبفع وذه 

 ‘ النبن  أن ƒ عبنب  ابن  رو  فهند .(1) بعدهب السورة ف و الفبتح 
 الهنرآن من  آي  أنهب على تهرأ ألنهبو ،(2) الرحيم الرحم  الله ببسم جهر

 .(3) الفبتح  كسبئر الجهر سنتهب فكبن التعوذ بعد تهرأ أنهب بدلي 

 الصننحبب  منن  العلمننب  أكثننر قننو  ببلتسننمي  لجهننرا :النننوو  قننب 

 قنبلوا الذي  الصحبب  ذكر ثم ،الهرا و الفههب  م  بعدهم م و التببعي و

 بن  أبن و ،يبسنر بن  عمنبرو ،علن و ،عثمنبنو ،عمنرو ،بكر أبو منهم به

 .(4) عبب  اب و ،عمر اب و ،كع 

 أن الحكننمو ليلننى أبنن  ابنن  عنن  غيننرهو الطينن  أبننو الهبضنن  وحكننى

 .(5) سوا  اإلسرارو هرالج

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث الثالث: اجلهر بالبسملة                          
 الصننالة فن  الهننرا ة اسنتفتبح كراهنن  المشنهور علننى المبلكين  وينر 

 بعندهب التن  السنورة فن و الهرآن أم ف  مطلهب الرحيم الرحم  الله ببسم

 .(1) جهراو سرا

 من  خروجنب الفبتحن  أو  البسنمل  النور  :المبلكين  من  الهراف  قب 

 .(2) بهب جهرال يكرهو سرا بهب يأت  أنه إال الخال 

 عنند الخنال  هنذاو جهنرا،و سنرا مطلهب قرا تهب األحو و والراج 

 كن و الفبتحن  ابتندا  فن  البسمل  نهلوا فهد الهرا ات أئم  أمبو ،الفههب 

 من  عمبرو األربع  الخلفب  ع  رو  مبو ،خال  بال برا ة عدا مب سورة

 العبم  المإلع ذل  فعلوا أنهم على يحم  ببلتسمي  أسرواو جهروا أنهم

 .سع  األمر ف  أنو ،جبئا األمري  كال أن

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 

  الصالة في اإلمام يخطئ عندما:الرابع المبحث
 

 ربمبو ،آي  مكبن آي   فيبد   ،الصالة ف  قرا ته أثنب  اإلمبم ُيخط  ربمب

 عن  نهبئينًا توقنف ربمنبو ،بينهمنب للتشنببه أخنر  إلنى سنورة من  انته 

 يفنت  ال أن إمنبو ،الحبضري  أحد عليه فت ي أن إمب فهنب ،لنسيبنه الهرا ة

 من  حبلن  فلنه علينه ُيفنت  لنم إنو ،للنه فبلحمد عليه ُفت  فإن .أحد عليه

  :اثنتي 

 يغضن  أن ينبغن  الو .يركن  أن إمنبو ،أخر  سورة إلى ينته  أن إمب

 بن  ،خلفنه من  عليه يرد عندمب ببلخطأ يعلم ال هوو يخط  عندمب اإلمبم

 خطنأ فيهنب كبن إنو ،نعم و فبهب صحيح  كبن  فإن  اآلي يعيد أن عليه

  .نا أُ  كذل  الهرآن ألن ،رح  بصدر التصحي  يتهب  أن فعليه

 عل  قب  ،االرتجبجو الخطأ حب  إمبمه على يفت  أن للمأموم فينبغ 

  .(1) « فأطعموه اإلمبم استطعمكم إذا » : طبل  أب  ب 

  :األمام على الفتح أنواع

  :قسمي  إلى الفت  ينهسمو

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 لنو كمنب ،الصالة تعمده يبط  فيمب الفت  هوو :الواج  الفت  :األو 

 نحنوو الفبتحن  فن  المعننى يحين  لحننًا لحن  أو ،الصنالة ف  ركع  زاد

  .ذل 

 يهنرأ أن نسن  لو كمب ،كمبال   تيفو   مب هوو :المستح  الفت  :الثبن 

 ينبغن  هنبو .تآيب أو سورة قرا ة ف  خطاًا أخطأ أو ،الفبتح  بعد سورة

 مسنتح  اإلمنبم علنى الفنت  أن العلنم اإلمنبم علنى يفت  م  على التنبيه

 تننتم ال ،ركنن  ألنهننب ،بهننب أخنن  إذا فهننط الفبتحنن  فنن  إال بواجنن  لنني و

 اللنه رسنو  شنهدت :قب  األسد  يايد ب  المسور ع ف .بهب إال الصالة

 !اللنه سو ر يب :رج  له فهب  ،يهرأه لم شياًا فترك ،الصالة ف  يهرأ ‘

  .(1) « أذكرتمونيهب فهال » :قب  ،كذاو كذا آي  ترك 

 فتعبينب ،الصنالة فن  قنرأ ‘ الله رسو  شهدت » :أخر  رواي  ف و 

 فهنال » :قنب  ؟كنذا آين  تركن  إنن  !اللنه رسنو  يب :رج  فهب  ،آي  ف 

  .(2) « ُتنس  لم فإنهب » :قب  ،ُنسخ  أنهب ظنن  :قب  « ؟أذكرتنيهب

 فننبلتب  ،صنالة صننلى ‘ النبن  أن ، عمننر بن  لننهال عبند وعن 

 فمنب » :قنب  ،نعنم :قنب  " ؟معننب أشنهدت " :ألُبن  قنب  فنرغ فلمب ،عليه

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 علنى الفنت  عندم علنى يند  حنديث وردو ،(1) ؟علن  تفتحهنب أن منع 

 علنى تفنت  ال علن  يب » :مرفوعًا طبل  أب  اب  على حديث م  ،اإلمبم

  .(2) « الصالة ف  اإلمبم

  :اإلمام على تحالف حكم
  :قولي  إلى اإلمبم على الفت  حكم ف  العلمب  اختلفو 

 ، عمنر ابن و ،عفنبن بن  عثمنبن :به قب و :الجواز :األو  الهو 

 مبلنن  قننب  بننهو ،سننيري  ابنن و الحسنن و عطننب  :قننو  هننو ،كننذل و

 ،الهنرا ة فن  توقنف إذا اإلمنبم علنى ُيفت و .إسحبقو أحمدو الشبفع و

 يفسنند بحيننث الهننرا ة ترتينن  غي ننر إذا كننذل و ، ُيكمنن أن يسننتط  لننمو

 قنو  أبند  كمن  ،رحم  بآي  ،عذا  آي  يخلط كأن ،االعتهبد أو المعنى

 هنننم المؤمننننونو  :بهولنننهَّ(ڻ ڻ ڻ ں) :تعنننبلى اللنننه

  .ذل  نحوو  الظبلمون

 ، مسننعود ابنن  :الهننو  بهننذا قننب و :الكراهنن   الثننبن  الهننو 

 اإلمنبم علنى الفت  أن الصحي و ،ف حني أبوو ،الثور  سفيبنو الشعب و

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 لنو من  األئمن  من  هننبكو .(1) مستح  غيرهب ف و ،اج و الفبتح  ف 

 ُينذكر الصنالة بعندو ،ُيترك فهذا ،غلطه كثرو ،رهب  ألصببته عليه فتح 

  .فيه غلط بمب

  :اإلمام على الفتح آداب

 راالعتبب ف  جعلهبو ،بهب األخذ يستح  أدا  له اإلمبم على الفت و 

 أوردهنب أن أحببن  (2)البنبحثي  حندأ بعضنهب جمن  قدو ،ذل  فع  عند

   :ه و للفبئدة

 ،المهصنند تصننحي و ،اإلمننبم علننى الفننت  فنن  للننه اإلخننالص :األول 

 تظنبهرو رينب  من  الننف  حظنو  إبعنبد علنى يحنرص أن الفبت  علىو

 مطلنق مهصنده كنبن من و ،إلينه أنظنبهرهم جلن و الننب  أمبم ببلحفظ

  .غيره أو الفبت  هو يكون أن يببل  ل  فإنه مبماإل على الفت 

 لنني و ،لإلمننبم إعبننن  الفننت  ألن ؛شننفه و برحمنن  الفننت  :الثاااني 

 يحص  كمب الحسب  تصفي و االنتهبمو للتشف  فيه مجب  الو ،للتأدي 

  .النب  أمبم اإلمبم إلحراج المأمومي  بع  م 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 ،كنبلمؤذن عليهم يفت  م  خلفهم يتركون األئم  أن الغبل  :الثالث

 من  خلفنه أن يعلم كبن إذا اإلمبم على يفت  أن للمأموم ينبغ  فال عليهو

 النبطالن أو الخلن و للننهص صنالته يعنرض قد ممب ،عليه ببلفت  تكف 

  .العلمب  بع  رأ  على

 لألقنربي  الفنت  ف  فبألولوي  ،فبت  اإلمبم خلف ُيعي   لم إذا :الرابع

 الصفو  ف  أو المسجد أطرا  ف  لمأموم  ينبغ فال عليهو ،اإلمبم م 

   .األقربي  مااحم  الخلفي و المتأخرة

 أو لبعندك فتحن  يسنم  لن  اإلمنبم أن ظن  على غل  إذا :اخلاامس 

 لن  ألنه ؛عليه تفت  فال ،الصوت مكبرات بسب  أو األصوات الختال 

  .النب  أمبم نفس  تحرجو ،شيا ب فتح  م  يستفيد

 فن  أو المسنجد أطنرا  أقصنى فن  منأموم من  الفت  يهب  :السادس

 الحنرمي  فن  الحنب  كمنب مثال السفل  الدور ف  اإلمبمو ،العلو  الدور

 غيب  أو الريب  أو العج  صبحبه على هذا يجر   قدو ،الكبيرة الجوام  أو

  .له النب 

 إربننبكو عليننه تشننويش فيننه اإلمننبم علننى الفننبتحي  كثننرة أن :السااابع

 بوضنوح أحندهم سنمب  من  اإلمنبم بنه يتمك  ل  األصوات بي  خلطو

 ،مننهم األحفنظ أو اإلمنبم عي نه م  على االتكب  المأمومي  فعلى ،غبلبًا

  .عليه التسببق يكرهو ،اإلمبم على الفت  ف  اإليثبر يشر  لهذاو



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 عنندمو ،الخطننأ تصننحي  فنن  الفرصنن  اإلمننبم إعطننب  ينبغنن  :الثااامن

 خطنأه يعنر  قند المنته  إلمبما أن الغبل و ،الفت  ف  عليه االستعجب 

 :الحنفي  قب  لهذاو ،عليه السري  للدخو  حبج  فال ،الفت  قب  مببشرة

 يتنذكر ربمنب ألننه ؛سنبعته من  اإلمنبم على يفت  أن للمهتد  ينبغ  )وال

  .( حبج  غير م  قرا ة خلفه قرا ته فتكون سبعته م  اإلنسبن

 ال سننمو م صننوتو رفننقو بهنندو  الفننت  يكننون أن يجنن  :التاسااع

  .اإلمبم يرب  مفبج  الو عب    الو ماعج

 ،غبلبنًا مسمو  الو مجد   غير قرا ته لحظ  اإلمبم على الفت  :العاشر

 سنكوته )وقن  النرد لحظن  الفنبت  يتحني   أن األئم  م  كثير يفض  لذا

 عهلنهو ذهننهو ،يهنرأ هنوو فتحنه يسنم  ال قند ألننه ؛جديند( نف  ألخذ

  .التبلي  الهرا ة ف  مرتكا

 فن  أخطأ إذا األئم  م  كثير عند المفضل  الفت  طريه  :عشر احلادي

 قنب  فلنو ،بنفسنه الخطنأ ليصنح  الكلمن  قب  مب عليه يعيد أن ه  كلم 

 (جئ ی ی ی ی) :األعننرا  سننورة فنن  مننثال   اإلمننبم

 الخطننأ صننح  فننإن ،يهننفو بكنن ( )يننأتوك :الفننبت  يهننو  ،

 هنذا علنىو ،الثبنين  المنرة فن  علينه فنت  الصنوا  يعنر  لم إنو ،فذاك



 

 
 

 املبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف الصالة                          
 ...حكيمننًا( )عليمننًاو ،رحميننًا( اآليننبت)غفورا   نهبينن  مثنن  فنن  ،فهنن 

  .يهفو الله( )وكبن الفبت  يهو 

 ،الواحندة الركعن  فن  فبحش بشك  األخطب  كثرت إذا :عشر الثاني

 عنندم الحننب  هننذه فنن  فننبألولى ،بسننببهب تننوترو إربننبك اإلمننبم فنن  ظهننرو

 الفنب و كنبلواو الحنرو  أو الحركنبت مث  صغيرة ك  ف  عليه التدقيق

 سنيمب ال ،الحب  هذه مث  ف  التمرير حههب األخطب  هذه فمث  ،نحوهبو

 كمنب خنال  بنال الفبتحن  فن  إال اج و غير بأصله اإلمبم على الفت  أن

  .أعلم تعبلى اللهو ،سبق

 كن  فن  الفنت  حهه المعنى يحي  الذ  الفبحش الخطأ :عشر الثالث

 أن بنن و )وارزقنن  :إبراهيم سورة ف  سهوا األئم  أحد كهو  األحوا 

  (چ چ چ چ ڃ :نحو أو األصنبم( نعبد

  .الجالل  لفظ نص  لو

 خطأ )يهي ( م  إال اإلمبم على يفت  أن للفبت  يجوز ال :عشر الرابع

 هلن يجنوز فنال اإلمنبم بخطنأ المنأموم ش  إذا أمب ،فتحه صوا و ،اإلمبم

 علينه التبسن  منأموم من  فكنم ،الحفظن  غينر م  خبص  الرد ف  الجرأة

 يظن و ؛خطنأ األئمن  علنى يرد أصب و ،الهرآن ف  المتفرق  المتشببهبت

 سنورة فن  يهرأ أنه الحهيه  ف و ،يحفظهب الت  السورة ف  يهرأ اإلمبم أن



 

 
 

 لصالةاملبحث الرابع:عندما خيطئ اإلمام يف ا                          
 ردتو ،( ...يب ىب مب خب حب جب يئ) :تعنننبلى كهولنننه ،أخنننر 

 السنيبق يتغينر )اسنتهبموا( بعدو ،األحهب  ف و فصل  ف  الجمل  هذه

 مننب يهننرأ أن يلامننهو جهنن  علننى يفننت  الحننبفظ غيننرو فبلمتعجنن  ،فيهمننب

  .يحفظه

 فنن  اإلمننبم شننر و ،الهننرا ة آخننر فنن  الخطننأ كننبن إذا :عشاار اخلااامس

 اإلمننبم علننى يصننع  ألنننه ؛الحننب  هننذه فنن  الفننت  ينبسنن  فننال الركننو 

 ،سنن  الخطنأ تصنحي و ركن  الركو و ،للتصحي  الركو  ع  الرجو 

 غلن و ،لنذل  فرصن  جندو إذا الفنت  فلنه الركنو  فن  يشر  لم إذا أمب

 حبلن  لكن  تهديرين  و اجتهبدين  المسنأل و ،بفتحنه اإلمنبم أخذ ظنه على

 مالنق اإلمنبم علنى الفنت  أن غينر قطعين  نصنوص فيهنب لني و ،بحسبهب

 أو يمنبناإل ضنعيف إال يهني  بندون يتهحمنه ال اللنه علنى جرأةو ،خطير

  .العبفي و السالم  الله نسأ  ،نفسه ف  لهو 

 آدا  من  المسنبجد أئمن  خنواطر فن  يدور ممب جمعه أمك  مب هذا 

  .أعلم تعبلى اللهو ،المأمومي  م  ر يتهب يرغبون

 

 

 

 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 

  الصالة في القراءة :خامسال المبحث
 

 :الصالة يف القراءة من جيب ما

 من  ركن  الفبتحن  قنرا ة أن إلنى لحنببل او الشبفعي و المبلكي  ذه  

 أو فرضنب ،صنالة كن  من  ركعن  كن  فن  قرا تهب فتج  ،الصالة أركبن

 يهنرأ لنم لمن  صنالة ال :‘ النبن  لهنو  ،سنري  أو كبنن  جهرين  ،نفال

 بفبتحن  فيهنب الرجن  يهرأ ال صالة تجا  ال :رواي  ف و ،الكتب  بفبتح 

 .الراج  هو هذاو .(1)الكتب 

 من  آين  بهنرا ة يتحهق الصالة ف  الهرا ة رك  أن إلى ي الحنف وذه 

  . (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ) :تعبلى لهوله الهرآن

 ويهصدون ،برك  ليس و الصالة اجببتو م  فه  الفبتح  قرا ة أمب

 - مهطن و مبندأ لهنب اعتبنر أ  - مترجمن  الهنرآن من  الطبئفن  هننب ببآلي 

 (ڀ پ) :تعننننبلى هكهولنننن ،تهننننديرا لننننوو أحننننر  سننننت  أقلهننننبو

.  

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 من  يجنا  منب أدننى :محمدو يوسف أبو قب و ،حنيف  أب  عند وهذا

 .(1) طويل  آي  أو قصبر آيبت ثالث الصالة ف  الهرا ة

 :الصالة يف القراءة من يسن ما

 يهنرأ أن للمصنل  يسن  أننه إلنى الحنببلن و الشبفعي و المبلكي  ذه  

 .الفبتح  بعد الهرآن م  شياب

 يهنوم منب أو الهنرآن من  سنورة أقصنر قرا ة أن إلى الحنفي  ذه  مبك

 الكراهن  انتفن  بهنب أتنى فنإن ،بسنن  لني و اجن و الفبتحن  بعند مهبمهب

 .التحريمي 

 :الصالة يف جيوز ماو القراءة من يكره ما

 سنننورة قنننرا ة جنننواز إلنننى الحنببلننن و الشنننبفعي و المبلكيننن  ذهننن  

 اإلنسنبنو السنجدة قنرا ة عي الشنبف اسنتح  ب  ،الصالة ف  مخصوص 

 ال الشنبفعي  من  هرينرة أبن  ابن و إسنحبق أبن  عن و ،الجمع  صب  ف 

 .اج و غير ذل  أن ليعر  عليهمب المداوم  تستح 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 جنواز اعتهنبده من  غيرهنب يحس  سورة مالزم  يكره ال :الحنببل  قب 

 .غيرهب

 من  لشن   الهنرآن من  بشن   يوقن  أن يكره أنه إلى الحنفي  وذه 

 المنننبفهي و الجمعنن و ،الجمعنن  لفجننر اإلنسننبنو كبلسننجدة لصننلواتا

 .للجمع 

 يكره حتمب رآه سوا  مكروه  مطلهب المداوم  :الهمبم ب  الكمب  قب 

 تبركنب أحيبننب بنذل  يهنرأ أن يسنتح  كمنب ،التعيني  إليهبمه ،ال أو غيره

 .(1) ببلمأثور

 .عنه  الروايتي إحد  ف  السورة بع  على االقتصبر مبل  وكره

 ،ركعن  كن  فن  سنورة آخنر يهرأ أن الحنفي  م  األكثر عند يكره كمب

 .احدةو سورة آخر الركعتي  ف  يهرأ أن يجوزو

 ،السننورة بعنن  قننرا ة يكننره ال أنننه إلننى الحنببلنن و الشننبفعي  وذهنن 

 ابنن  رو  لمننب ، (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ٱ) :تعننبلى قولننه لعمننوم

                                                 



 

 
 

 بحث اخلامس: القراءة يف الصالةامل                          
 :الفجننر ركعتنن  منن  األولننى فنن  يهننرأ كننبن :‘ النبنن  أن ƒ عبننب 

 (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

 (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ) :تعنبلى قولنه الثبني  وف 

(1) 

 ؛طويل  م  قدرهب م  أفض  الكبمل  السورة بأن الشبفعي  صرح لك 

 فن  بخالفهمنب بنبلهط  صنحيحبن آخرهنب على الوقفو بهب االبتدا  ألن

 فهنرا ة فيهنب أمب ،التراوي  غير ف  محلهو ،يخفيبن فإنهمب ،السورة بع 

 بن  ،الهنرآن بجمين  الهينبم فيهنب السن  بأن عللوهو ،أفض  الطويل  بع 

 أفضن  علينه فبالقتصنبر بنبلبع  األمنر فينه ردو محن  كن  بأن صرحوا

 .(2) الفجر ركعت  ف  عمران آ و البهرة آيت  كهرا ة

 ركعتنني  فنن  احنندةو سننورة المصننل  قننرأ إذا بأنننه الحنفينن  وصننرح

 .به بأ  ال فع  لوو ،يفع  أن ينبغ  ال لك  ،يكره ال أنه فبألص 

 سنورة من  آين  إلنى سنورة م  آي  م  االنتهب  بكراه  أيضب وصرحوا

 .(3) آيبت بينهمبو السورة هذه م  أو ،أخر 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 نهلنه لعندم احندو فرض ف  الهرآن ك  قرا ة بكراه  الحنببل  وصرح

 يخننتم كننبن ¢ عثمننبن ألن ؛نفنن  فنن  كلننه قرا تننه تكننره الو ،لإلطبلنن و

 .ترتيبه على الفرائ  ف  كله الهرآن قرا ة تكره الو ،ركع  ف  الهرآن

 الينوم ،الصالة ف  التأليف على يهرأ الرج  :ألحمد قل  :حر  قب 

 عثمبن ع  رو  أنه إال ،ش   هذا ف  لي  :قب  ؟تليهب الت  غداو سورة

 .(1) حدهو المفص  ف  ذل  فع  أنه

 :الصالة يف القراءة من رمحي ما

 شن   يلامنه ال السنور ترتين  ترك لو المصل  أن على الحنفي  نص 

 .(2) الصالة اجببتو م  أصليب اجببو لي  ألنه ؛اجببو كونه م 

 ،احندةو ركع  ف  المتالصه  اآليبت تنكي  بحرم  المبلكي  وصرح

 .(3)أجنب  ككالم ألنه ؛الصالة يبط  أنهو

 بنصفهب بدأ فإذا مرتب  ببلفبتح  يأت  أن يج  نهأ على الشبفعي  ونص

 .الهنرا ة يسنتأنفو سنبهيب أم عبمندا بنه بدأ سوا  مطلهب به يعتد لم الثبن 

 .(1) صالته بطل  المعنى غير فإن .المعنى يغير لم مب هذا

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 ،بنه الصنالة تبط و الهرآن كلمبت تنكي  بحرم  الحنببل  صرح كمب

 ،سهوهو عمده الصالة يبط  أجنبيب كالمب نظمه بإخال  يصير ألنه :قبلوا

 تنواتره لعدم عثمبن مصحف ع  يخرج عمب الهرا ة بحرم  صرحوا كمب

 .صالته تص  الو

 أحند قنرا ة افنقو لنوو ظنبهرهو " الفرو  شرح ف  قب  :البهوت  قب 

 .(2)" الروايتي  أص  ف  العشرة م 

 :القراءة يف اإلسرارو اجلهر

 يجهنر أن لإلمنبم يسن  أننه إلنى لحنببلن او الشنبفعي و المبلكين  ذه  

 المغنر  من  األوليي و الجمع و كبلصب  :الجهري  الصالة ف  ببلهرا ة

 .السري  الصالة ف  يسرو ،العشب و

 الجهرين  الصنالة فن  اإلمنبم علنى الجهر جو و إلى الحنفي  وذه 

 .(3) الجهري  غير الصالة ف  اإلسرارو

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 العشنب و المغنر  م  ألوليي او الصب  ف  الجهر للمنفرد يس  كمب

 .الشبفعي و المبلكي  عند

 يجهنر فيمنب يخينر المنفنرد أن المذه  على الحنببل و الحنفي  وير 

 .(1) الحنفي  عند أفض  الجهرو ،خبف  شب  إنو جهر شب  إن به

 يسننم  أن الهننرا ة العتبننبر الحنببلنن و الشننبفعي و الحنفينن  واشننتر 

 حركن  مجرد ألن ؛إسمب  غير م  سبنالل حرك  تكف  فال ،نفسه الهبر 

 ،مفهنوم لمسنمو  اسنم الكنالم ألن ؛صنوت بنال قنرا ة يسمى ال اللسبن

 .المشبي  رجحهو الحنفي  م  الفضل و الهندوان  اختيبر هذاو

 ذلن و اللسنبن فع  الهرا ة ألن ؛السمب  اعتببر عدم الكرخ  واختبر

 هنوو ،الهبر  ال السبم  فع  السمب  ألن ؛الصمبخ دون الحرو  بإقبم 

 .أيضب الحنببل  م  الدي  ته  الشي  اختيبر

 ،اللسنبن حركن  عنندهم تكفن و نفسه يسم  أن المبلكي  يشتر  ولم

 على نصوا لك  ،يكف  فال اللسبن تحري  دون الهل  على إجرا هب أمب

 .(1) الجمهور لمذه  مراعبة أولى نفسه إسمب  أن

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 :اإلمام خلف املأموم قراءة

 .اإلمبم خلف المأموم قرا ة ف  ههب الف اختلف 

 المننأموم علننى الهننرا ة تجنن  ال أنننه إلننى الحنببلنن و المبلكينن  فننذه 

 إمنبم لنه كنبن من  :‘ النبن  لهنو  سنري  أو جهري  الصالة كبن  سوا 

 أن يظهنر النذ  :الحنببلن  من  قنند  ابن  قب  ،(2) قرا ة له اإلمبم فهرا ة

 اإلمننبم صننالة كبننن  إذا مومالمننأ قننرا ة عنن  تهننوم إنمننب اإلمننبم قننرا ة

 ذلن  يعلنم لنوو نجسنب أو محندثب كنبن إذا اإلمنبم عن  احتاازا ،صحيح 

 صنح  لعندم المنأموم قنرا ة من  بند ال فإننه ،المنأموم صالة بصح  قلنبو

 فنال الصنالة ركن  إلنى ببلنسنب  معتبنرة غينر قرا تنه فتكنون ،اإلمبم صالة

 .المأموم ع  تسهط

 نعم .استثنبه م  المذه  مشبي  بنأعي م  أجد لم لك  ،ظبهر وهذا

 .المتأخري  كالم بع  ف  جدتهو

 .للمشه  خالفه األخببرو األشيبخ كالم ظبهرو :البهوت  قب 

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 ف  الفبتح  قرا ة للمأموم يستح  أنه على الحنببل و المبلكي  ونص

 .السري 

 ابن  قنو  هنوو ،السنر صنالة فن  تجن  أنهنب رواي  أحمد اإلمبم وع 

 .(1) السري  ف  للمأموم بلاومهب قب  حيث بلكي الم م  العرب 

 فن  حتنى اإلمنبم خلنف مطلهب يهرأ ال المأموم أن إلى الحنفي  وذه 

 صنح  قنرأ فنإن ،اإلمنبم خلنف يهنرأ أن تحريمنب يكرهو ،السري  الصالة

 .األص  ف  صالته

 ابن  لحديث ،أسر إذا ينص و اإلمبم جهر إذا المأموم يستم و :قبلوا

 ۆ ۆ) فنالنن  ،قننوم خلفننه فهننرأ ‘ النبنن  صننلى :قننب  عبننب 

 قننننننب  (2) (ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .الصالة ف  اآلي  هذه أن على النب  أجم  :أحمد

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 بهنب المطلنو  أن :اآلين  حبصن و :البحنر عن  نهنال عببندي  اب  قب 

 يخنننص األو و ،منهمنننب بكننن  فيعمننن  السنننكوتو االسنننتمب  :أمنننران

 الهنرا ة عنند السنكوت فيج  إطالقه على فيجر  ،ال الثبن و ببلجهري 

 .مطلهب

 .ش   ف  اإلمبم م  قرا ة ال :قب  ثبب  ب  زيد وع 

 ؛الصنحبب  كبنبر من  نفنرا ثمنبني  عن  مأثور الهرا ة م  المؤتم ومن 

 ال إذ ،ينبفيه مب عليه يج  فال إجمبعب ببالستمب  مخبط  المأموم ألنو

 ببالسنتمب  أمر لمب فإنه ،الخطب  نظير فصبر ،بينهمب الجم  على له قدرة

 .(1) هذا فكذا ،يجوز ال ب  لنفسه يخط  أن احدو ك  على يج  ال

 الصنالة فن  المنأموم على الفبتح  قرا ة جو و إلى الشبفعي  وذه 

 يهنرأ لنم لم  صالة ال :‘ النب  لهو  ،(2) جهري  أو كبن  سري  مطلهب

 فيهننب الرجنن  يهننرأ ال صننالة تجننا  ال :‘ قولننهو ،(3) الكتننب  بفبتحنن 

  .(4)الكتب  بفبتح 

                                                 



 

 
 

 الصالة املبحث اخلامس: القراءة يف                          
 جهنر حنب  المنأموم قنرا ة كراهن  علنى الحنببلن و الشبفعي  نص وقد

 .الفبتح  بع  فوت يخب  كبن إذا مب حب  الشبفعي  استثنىو ،اإلمبم

 إال أو السنورة يهنرأ ال إمبمنه أن علم م  أن على أيضب الشبفعي  ونص

 ،اإلمننبم منن  يهر هننب فإنننه الفبتحنن  إتمننبم منن  يننتمك  الو قصننيرة سننورة

 اإلمنبم يسم  ال كبن إذا أو اإلمبم سكتبت ف  يهرأ أن للمأموم يستح و

 .لصمم أو لبعده

 علننى الفبتحنن  اإلمننبم سننكتبت فنن  يهننرأ أن يسننتح  :الحنببلنن  قننب 

 أكثنرو أحمد اإلمبم نصوص مهتضى :الدي  ته  الشي  قب و ،المذه 

 .أفض  الفبتح  بغير الهرا ة أن أصحببه

 إذا أفضن  غيرهنب يكنون إنمب هذا مهتضى :االختيبرات جبم  ف  قب 

 .(1) غيرهب م  أفض  فه  إالو سمعهب

 أن ببلصنوا  أعلنم اللنهو يظهنر أدلتهنب فن و األقنوا  فن  التأمن  بعد

 السنري  فن  الفبتحن  قنرا ة علينه تجن  المنأموم بنأن الهنو  هنو الراج 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 ال :منننهو الصننبم  بنن  عبننبدة حننديث إلننى السننتنبده ذلنن و ؛الجهرينن و

 .(1) بهب يهرأ لم لم  صالة ال فإنه ،الكتب  بفبتح  إال تفعلوا

 :الصالة يف بالقراءات القراءة

 فن  الصنالة فن  المتنواترة ببلهرا ات الهرا ة جواز على الفههب  اتفق 

 .الجمل 

 .عبصم ع  حفصو ،عمرو أب  قرا ة الحنفي  واختبر

 قنرا ة ثنم ،جعفنر بن  عي إسنمب رواي  م  نبف  قرا ة الحنببل  واختبر

 .(2) عيبش أب  رواي  م  عبصم

 اإلمنبالتو الغريبن  ببلرواينبت يهنرأ ال أن األولى بأن الحنفي  صرحو

 يعلمننون ال منب يهولنون السنفهب  بعنن  ألن ؛لندينهم صنيبن  العنوام عنند

 منب علنى العنوام يحملنوا أن لألئم  ينبغ  الو ،الشهب و اإلثم ف  فيهعون

 علن و عبمر اب و جعفر أب  قرا ة مث  عندهم يهرأ فال دينهم نهصبن فيه

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 الهننرا ات كنن  كننبن إنو يضننحكونو يسننتخفون لعلهننم إذ ،حمنناة بنن 

 .فصيح  صحيح  الروايبتو

 عن  حفنص عمنرو أبن  قنرا ة اختنبروا مشنبيخنبو :عببندي  ابن  قب 

 .عبصم

 المصننحف افننقو مننب بهننرا ة الصننالة صننح  إلننى الحنببلنن  وذهنن 

 من  غينره مصنحف فن  يكن  لنم أو ،العشنرة من   يكن لنم إنو العثمبن 

 .الصحبب 

 الو :الفنرو  شرح ف  قب  ،صحبب  ع  سنده ص و :الرعبي  ف  زاد

 .ذل  اعتببر م  بد

 الكسننر منن  فيهمننب لمننب الكسننبئ و حمنناة قننرا ة أحمنند اإلمننبم وكننره

 يايندو عيينن  بن  كسنفيبن السلف بع  أنكرهبو ،المد زيبدةو اإلدغبمو

 .هبرون ب 

 ثنم ،جعفنر بن  إسنمبعي  رواين  من  ننبف  قنرا ة أحمد اإلمبم برواخت

 .عيبش أب  رواي  م  عبصم قرا ة



 

 
 

 املبحث اخلامس: القراءة يف الصالة                          
 .الصنالة فن  الهنرا ات من  ببلشنبذ الهنرا ة فن  تفصي  الفههب  وعند

 تجائنه ال لكن و ،الشنبذ بهنرا ة تفسند ال الصنالة أن إلنى الحنفي  فذه 

 معه يهرأ لم إذا تهصال تفسد ثم م و ،المفروض  الهرا ة ع  الهرا ة هذه

 .ببلشبذ للهرا ة ال ببلمتواتر الهرا ة لتركه فبلفسبد ،ببلتواتر

 تبط  ال لك  ،الهرا ات م  ببلشبذ الهرا ة حرم  على المبلكي  ونص

 .المصحف خبلف إذا إال ببلشبذ الصالة

 ألنهنب ؛ببلشنبذ الصنالة فن  الهنرا ة تجنوز ال أننه إلى الشبفعي  وذه 

 غينر إن الصنالة بنه تبطن و ،بنبلتواتر إال يثب  ال لهرآنا فإن ،قرآنب ليس 

 .الفبتح  ف  المعنى

 افنقو لوو عثمبن مصحف ع  خرج مب قرا ة حرم  الحنببل  ومذه 

 .به الصالة تص  الو الروايتي  أص  ف  العشرة م  أحد قرا ة

 هنذه علىو ،عثمبن مصحف ع  يخرج بمب يهرأ أن يكره :رواي  وعنه

 يصننلون كننبنوا الصننحبب  ألن ،سنننده صنن  إذا هصننالت تصنن  الرواينن 



 

 
 

 ملبحث اخلامس: القراءة يف الصالةا                          
 شن  بغينر صنحيح  صنالتهم كبنن و ،بعدهو ‘ عصره ف  بهرا اتهم

(1). 
 

 

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 

 

 الصالة في السهو في مسائل :سادسال المبحث
 

 فمننهم .السنهو سنجود أحكنبم م  كثيرا   يجهلون النب  م  كثيرا   إن

 ضنن مو غيننر فنن  يسننجد منن  منننهمو ،موضننعه فنن  السننجود يتننرك منن 

 موضنن  كننبن إنو سننهب كلمننب السننالم قبنن  يسننجد منن  منننهمو ،السننجود

 هنذا أحكنبم من  بعضنًا إلخنوان  ُأقدم فإن  لهذاو ،السالم بعد السجود

  .الموفق اللهو عببده بهب ينف و بهب يفت  َأن الله م  راجيًا البب 

 الخلن  لجبنر المصل  يسجدهمب سجدتي  ع  عببرة :السهو سجود

  .السهو أج  م  صالته ف  الحبص 

  :السهو سجود أسباب

  :النقصو الزيادة :أ

 إذا أننه علنى الحنببلن و الشبفعي و المبلكي و الحنفي  م  الفههب  اتفق

 ،سنجودا أو ركوعنب أو قعنودا أو قيبمنب صالته ف  يايد أن المصل  تعمد

 إلننى يضنب  السنجود ألن .صنالته بطلنن  ،شنياب أركبنهنب من  يننهص أو



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 :‘ قب  السهو ف  به ردو إنمب الشر و ،به ختصبصها على فيد  السهو
  .(1)سجدتي  فليسجد أحدكم نس  إذا

 فن  العلمنب  اختلنف فهند نسنيبن أو لغفلن  نهنص أو المصل  زاد فإذا

  .(2) قضبئه كيفي 

  :الشك - ب

 أو ،أربعنب أم أثالثنب صنلى كنم يندر فلنم صنالته ف  المصل  ش  إذا 

 المبلكينن  ) الجمهننور فننإن ،ال أم أسننجدهب ينندر فلننم سننجدة فنن  شنن 

 ،األقن  هنوو اليهي  على يبن  أنه إلى ذهبوا ( للحنببل  رواي و الشبفعي و

 الخندر  سعيد أب  حديث دليلهمو .للسهو يسجدو فيه ش  بمب يأت و

 يندر فلنم صالته ف  أحدكم سهب إذا» :‘ الله رسو  قب  :قب  - ¢-

 ثالثنب أو صلى ثنتي  يدر لم فإن ،احدةو على فليب  ثنتي  أو صلى احدةو

 ،ثنالث علنى فلينب  أربعنب أو صنلى ثالثنب يندر لنم فنإن ،ثنتي  على فليب 

                                                 



 

 
 

 س: مسائل يف السهو يف الصالةاملبحث الساد                          
 فنن  أحنندكم شنن  إذا لحننديثو (1) «يسننلم أن قبنن  سننجدتي  ليسننجدو

 سننجد التمننبم اسننتيه  فننإذا ،اليهنني  علننى ليننب و ،الشنن  فليلننق صننالته

 إنو ،السنجدتبنو نبفلن  الركعن  كبنن  تبم  صالته كبن  فإن ،سجدتي 

 مرغمتن  السنجدتبن كبنن و ،لصنالته تمبمب الركع  كبن  نبقص  كبن 

 .الشيطبن

 ينندر فلنم ،صنالته فنن  شن  إذا المصنل  أن إلننى الحنفين  ذهن و (2) 

 إذا :‘ لهولنه ،اسنتأنف لنه عنرض منب أو  ذلن و أربعنب أم صلى أثالثب
 كنبن إنو .(3) الصنالة فليسنتهب  صنلى كنم أننه صنالته فن  أحدكم ش 

 فن  أحندكم شن  إذا :‘ لهولنه ،رأينه أكبنر علنى بننى ثيراك له يعرض

 لهولنه ،اليهني  علنى بننى رأ  له يك  لم إنو (4) الصوا  فليتحر صالته

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 فلينب  ثنتني  أو صنلى احندةو يندر فلم أحدكم سهب إذا :‰

 لنم فنإن ،ثنتني  علنى فلينب  ثالثنب أو صلى ثنتي  يدر لم فإن ،احدةو على

 أن قبن  سنجدتي  ليسنجدو ،ثنالث علنى فلينب  أربعب أو صلى ثالثب يدر

  .(1) يسلم

 أو ببلسنالم ذلن و الصنالة من  الخنروج بعد إال يكون ال واالستهبب 

 ؛أولنى قبعندا ببلسنالم الخروجو ،الصالة ينبف  ممب آخر عم  أو الكالم

 ب  الني  بمجرد الخروج يص  الو ،الكالم دون محلال عر  السالم ألن

 كن  ف  يهعد األق  على البنب  عندو ،الةالص م  بذل  يخرج الو ،يلغو

 الهعنندة فننرض تننرك عنن  تحننرزا الصننالة آخننر يكننون أن يحتمنن  موضنن 

 .رك  ه و األخيرة

 ،صنالته ينتمو ،الظن  غبل  على البنب  إلى رواي  ف  الحنببل  وذه 

 إذا :السنببق مسنعود بن  اللنه عبند حنديث دليلهمو ،السالم بعد يسجدو

 ثنم ،ليسنلم ثنم ،علينه فلينتم ،الصنوا  فليتحنر صالته ف  أحدكم ش 

 .(2) سجدتي  يسجد
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 فجعن  .المنفنردو اإلمنبم بي  التفريق الخرق  اختبرو :قدام  اب  قب 

 فنن  الظننبهر هننوو .اليهنني  علننى يبننن  المنفننردو الظنن  علننى يبننن  اإلمننبم

 البننب  :أحمند عن  المشنهورو .غينرهو األثنرمو أحمد ع  نهله المذه 

 أخطنأ إذا ينذكرهو ينبهنه من  لنه اإلمنبم ألن ؛ردالمنفن حق ف  اليهي  على

 فيتأكند ،المنأمومون أقنره أصنب  فنإن ،عنده ببألظهر فليعم  ،الصوا 

 لننه فيحصنن  إلننيهم فرجنن  ،بننه سننبحوا أخطننأ إنو ،نفسننه صننوا  عنننده

 يذكره م  له لي  إذ ،المنفرد كذل  لي و الحبلتي  كلتب على الصوا 

 .(1) بهنب مغنرورا يكنون الو التهصن إتمنبم لنه ليحص  ،اليهي  على فيبن 

 عنند األمنران اسنتو  فنإن .(2)الصنالة فن  غنرار ال :‘ قوله معنى هوو

 .أيضب اليهي  على بنى اإلمبم

 

  :السهو بسجود املتعلقة األحكام

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 األص  التتبرخبني  ع  نهال الهندي  الفتبو  ف  جب  :الحنفي  مذه  

 أمكننه إن الفنرض فف  ،واج و ،سن و ،فرض :أنوا  ثالث  المتروك أن

 ألن ،تفسند ال السنن  فن و ،صنالته فسندت إالو يهض  ببلهضب  التدارك

 بسننجدت  السننن  تننرك يجبننر الو ،جنندتو قنندو بأركبنهننب الصننالة قيننبم

 تنرك إنو ،السنهو بسنجدت  يجبنر سنبهيب تنرك إن الواجن  ف و ،السهو

 هبفتنذكر ركعن  من  سنجدة تنرك لو أنه الرائق البحر ع  نه و .ال عبمدا

 علينه لني و ،فينه الترتين  لتنرك للسهو سجدو سجدهب الصالة آخر ف 

 يعتند ال لكن  السنجود لامه الهرا ة على الركو  قدم لوو ،قبلهب مب إعبدة

 .الهرا ة بعد إعبدته فيفرض ببلركو 

 عليننه جنن و تداركننه أمكنننه إن الننرك  تننرك أن إلننى المبلكينن  وذهنن 

 قبن  منب إلى نفسهب الركع  ف  به أتى إذا ذل و السهو سجود م  التدارك

 األخينرة الركعن  فن  الرك  ترك كبن فإن ،لهب ببلركو  أخر  ركع  عهد

 مب أخر  بركع  اإلتيبن عليه ب  المتروك بأدا  التدارك يمكنه لم سلم ثم

 .الصالة استانب  فعليه المسجد م  يخرج أو الفص  يط  لم

 المتنروك بعند فعلنه بمنب يعتند لنم سنهوا ركننب ترك إن :الشبفعي  وقب 

 عنند اشتغ  المتروك مث  فع  قب  السهو تذكر فإن ،تركه بمب يأت  حتى

 الركعن  تمن  أخر  ركع  ف  مثله فع  بعد تذكر إنو ،ببلمتروك الذكر



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 بننأدنى أخننذ المتننروك عنني  يعننر  لننم فننإن .بينهمننب مننب لغننبو بننه السننببه 

 .للسهو سجد كلهب األحوا  ف و .ببلببق  أتىو الممك 

 فن  شنروعه بعند فنذكره التحريمن  غينر ركننب نس  م  الحنببل  دوعن

 تنرك ألننه ؛فهنط منهنب تركنه التن  الركع  بطل  بعدهب الت  الركع  قرا ة

 إنو ،عنهنب عوضنب فيهنب شنر  التن  فصنبرت اسنتدراكه يمك  لمو ركنب

 لاومنب عنبد بعندهب الت  الركع  قرا ة ف  شروعه قب  المنس  الرك  ذكر

  .(1)عدهب بمبو به فأتى

  :السهو سجود برتكها جيب اليت السننو الواجبات

 .السهو سجود له يطل  فيمب :ف  الفههب  اختلف 

 اجبنبتو من  اجن و بترك السهو سجود جو و إلى الحنفي  فذه 

 ابنن  قننب  .للسننهو يسننجد لننم إذا قضننب ه عليننه يجنن و ،سننهوا الصننالة

 يسنجد لنم إن والسنهو العمند فن  جوببو تعبدو بتركهب تفسد ال :عببدي 

 .آثمب فبسهب يكون يعدهب لم إنو ،له

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 ،الرببعين  الصنالة من  األولنى الهعندة :عنندهم الصالة اجببتو وم 

 المبلكينن  أمننب .غيرهننبو العينندي  تكبيننراتو ،الننوتر فنن  الهنننوت دعننب و

 يسننجد فبلمبلكينن  .سننن و فننرائ  إلننى الصننالة قسننموا فهنند الشننبفعي و

 ،الجهننرو ،السننورة :هنن و سننن ال منن  لثمبنينن  السننهو لسننجود عننندهم

 .لهمب الجلو و ،التشهدانو ،التحميدو ،التكبيرو ،اإلسرارو

 هن  األبعنبضو ،هيابتو أبعبض :نوعبن عندهم فبلسن  الشبفعي  أمب

 ،لننه الهعننودو األو  التشننهد فمنهننب ،السننهو بسننجود تركهننب يجبننر التنن 

 فنن  اآل  علننى الصننالةو ،األو  التشننهد فنن  ‘ النبنن  علننى الصننالةو

 من  األخينر النصنف وتنرو ،الصب  ف  الرات  الهنوتو ،األخير التشهد

 .الهنوت ف  ‘ النب  على الصالةو ،قيبمهو ،رمضبن

 ،سننن و اجبننبتو :نوعننبن بننرك  لنني  مننب أن إلننى الحنببلنن  وذهنن 

 يجبنرو ،جهنال أو سنهوا تسهطو ،عمدا بتركهب الصالة تبط  فبلواجببت

 ،كنذل  يكبنر كنبن ‘ النبن  نأل ،كبلتكبير السهو بسجود سهوا تركهب



 

 
 

 حث السادس: مسائل يف السهو يف الصالةاملب                          
 المنفنردو لإلمبم التسمي و .(1) «أصل  رأيتمون  كمب صلوا» :‘ قب و

  .(2) غيرهبو التحميدو ،المأموم دون

  :السهو سجود موضع

 أن الحنفين  رأ  فهند :السنهو سنجود موضن  علنى الفههنب  يتفق لم 

 ،بنالنهصن أو الاينبدة فن  سنوا  مطلهب التسليم بعد السهو سجود موض 

 ثنم للسنهو يسجد ثم األص  على احدةو تسليم  يسلم ثم يتشهد أنه أ 

 لحنديث السنجود سنهط تسنليمتي  سنلم فنإن ،كنذل  يسنلم ثنم يتشهد

  .(3) «يسلم بعدمب سجدتبن سهو لك  » :قب  ‘ النب  أن ¢ ثوببن

 مسننعود ابنن و قننبصو أبنن  بنن  سننعدو علنن  عنن  ذلنن  نحننو ويننرو 

 .أن و الابير اب و عبب  اب و عمبرو

 :أحمند عن  رواي و الشبفعي  عند األظهر مهبب  هوو المبلكي  وذه 

 الصنالة فن  بنبلنهص السنهو قن و فنإن النهصبنو الايبدة بي  التفريق إلى

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 بن  مبلن  بن  اللنه عبند حنديث دلنيلهمو .السنالم قبن  يكنون فبلسجود

 ،بينهمب يجل  لمو ،الظهر م  اثنتي  م  قبم ‘ الله رسو  أن» : بحين 

 السنالم بعند فيسجد الايبدة أمبو (1) .«سجدتي  سجد صالته قضى فلمب

 خمسنب ‘ اللنه رسنو  بننب صلى :قب  ¢ مسعود ب  الله عبد لحديث

 صنلي  :قنبلوا ؟ذاك منبو :قنب  ؟الصنالة فن  أزيند ،اللنه رسو  يب :فهلنب

 ،« تنسنون كمب أنسىو ،تذكرون كمب أذكر ،مثلكم بشر أنب إنمب » !خمسب

 شن   كن  :قنب  أننه مسنعود اب  ع  رو و (2) سهوال سجدت  سجد ثم

 ،ذلن  غينر أو سنجود أو ركنو  م  نهصبن م  صالت  م  فيه شكك 

 قبنن  النحننو هننذا منن  السننهو سننجدت  اجعنن و ،ظننن  أكثننر فبسننتهب 

 بني  جمن  إنو .التسنليم بعند فبجعلنه السهو م  ذل  غير فأمب ،التسليم

 .نهصال لجبن  ترجيحب السالم قب  فيسجد نهصو زيبدة

 قبن  أننه أحمند عن  رواين  هنوو الشنبفعي  عند األظهر هوو والجديد

 يحينننىو الاهنننر و مكحنننو و هرينننرة أبننن  عننن  ذلننن  رو و ،السننالم

 ‰ أنه - ¢- أب و بحين  اب  حديث دليلهمو .األنصبر 

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 قبن  فكنبن ،الصنالة إلصنالح يفعن  ألنهو ؛سبق كمب .السالم قب  سجد

 .الصالة م  سجدة نس  لو كمب السالم

 ،السنالم قبن  كلنه السنجود أن إلنى المعتمد ف  فذهبوا الحنببل  وأمب

 إذا همنبو .السنالم بعند بسجودهمب النص ردو اللذي  الموضعي  ف  إال

 من  سلم ‘ أنه اليدي  ذ  حديث ف  كمب ،فأكثر ركع  نهص م  سلم

 من  سنلم أننه حصي  ب  عمران حديثو .(1)السالم بعد فسجد ركعتي 

  .(2)لسالما بعد فسجد ثالث

 ابن  حنديث فن  كمنب ظننه غبلن  علنى فبنى اإلمبم تحر  إذا والثبن 

 .السالم بعد فسجد تحر  عندمب مسعود

 شنب  إنو السنالم قبن  شنب  إن يتخينر :الشنبفعي  عنند ثبلث قو  وف 

  .(3) بعده

 :الصالة نفس يف السهو تكرار
                                                 



 

 
 

 لسادس: مسائل يف السهو يف الصالةاملبحث ا                          
 نأل ؛سننجدتبن إال يلامننه ال ،الصننالة فنن  للمصننل  السننهو تكننرر إذا 

  .(1)اليدي  ذا كلمو ،اثنتي  م  قبم ‘ النب  ألنو ،مشرو  غير تكراره

 د  صالته آخر إلى أخر فلمب السهو عه  لسجد تتداخ  لم لو وألنه

 جمهنور منذه  هنذاو .الصنالة فن  سنهو ك  ليجم  أخر إنمب أنه على

  .(2)الفههب 

 :السهو سجود نسيان

 سجود دون الصالة م  فبنصر  السهو سجود ع  المصل  سهب إذا 

 :التبل  التفصي  على يؤديهو إليه يعود فإنه

 عن  التحنو  من  الهطن  بني  سلم إن يسجد ال أنه إلى الحنفي  فذه 

 السنهو نبسنيب سنلم إن لكن  ،المسنجد من  الخنروج أو الكنالم أو الهبل 

 لنذاو ،احندو مكنبن حكنم فن  المسنجد ألن ؛المسنجد فن  دام مب سجد

 فنإن الصنحرا  فن  كنبن إذا أمبو ،فرج  بينهمب كبن إنو فيه االقتدا  ص 

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 علنى يتهدم أو يسبره أو يمينه أو خلفه م  الصفو  يجبوز أن قب  تذكر

  .(1) للسهو سجد سجوده أو سترته موض 

 تنرك فنإن ،البعند و الهبلن  السنجود بني  فرقنوا فهند :المبلكين  وأمب

 بطنو  طيسنه الو ،سنني  بعند لنوو ،ذكنره متنى يهضنيه البعد  السجود

 كمب ( الشيطبن ترغيم ) المهصود ألن ؛نسيبنب أو عمدا تركه سوا  الامبن

 منن  خروجننه بعنندم قينندوه فننإنهم الهبلنن  السننجود أمننبو .الحننديث فنن 

  .(2)قربه أو مكبنه ف  هوو ،الامبن يط  لمو المسجد

 فنإن العنر  بحسن  الفصن  طنب  أو سنهوا سنلم إن :الشبفعي  وقب 

 ببلسننالم المحنن  لفننوات الجدينند مننذه ال علننى يسننهط السننهو سننجود

  .(3) ببلطو  البنب  تعذرو

 أو السنالم قبن  النذ  السنهو سنجود نس  إن أنه إلى الحنببل  وذه 

 العننبدة إلننى فيننه يرجنن و ) الفصنن  بطننو  إال ،تكلننم لننوو بننه أتننى بعننده

 من  بنبلخروج أو ،الوضنو  ببنتهنبض أو ( بمندة تهندير غينر م  العر و

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 احدةو صالة ألنهب ،الصالة استأنف ذل  م  ش   حص  فإن ،المسجد

 ضو هو انته  لو كمب ،الفص  طو  م  بع  على بعضهب بنب  يجا لم

(1). 

 ،يتحنر  الحنفين  فعنند ؟ال أم سنجد هن  شن  ثم للسهو سجد وإن

 .السجود عليه يج  ال لك و

 علنى بننى اثنتني  أو احندةو سجدة سجد ه  ش  إذا :المبلكي  وقب 

 شن  لنو كنذل و .الشن  لهذا ثبنيب عليه سجود الو ثبني ببل أتىو اليهي 

 ذهنن  إليننهو ،عليننه سننهو الو فيسننجدهمب ،ال أو السننجدتي  سننجد هنن 

 ال أننه عنندهم األصن  هنوو الثبن  الوجهو ،جهو ف  الشبفعي و الحنببل 

  .(2)يعيده

 :للسهو اإلمام سجود

 فن  همتببعتن المنأموم فعلى للسهو سجد ثم صالته ف  اإلمبم سهب إذا 

 أجمن  :المننذر ابن  قب  .ببلسهو اإلمبم انفرد أو معه سهب سوا  السجود

 أو السنالم قبن  كنبن سنوا  ذلن  علنى العلم أه  م  عنه نحفظ م  ك 

 إذاو ...بننه ليننؤتم اإلمننبم جعنن  إنمننب »:‘ الرسننو  لهننو  .السننالم بعنند

                                                 



 

 
 

 س: مسائل يف السهو يف الصالةاملبحث الساد                          
 خلنف من  علنى لني  - ƒ- عمر اب  لحديثو (1) « فبسجدوا سجد

 .(2)السهو خلفه م  علىو فعليه اإلمبم سهب إنف ،سهو اإلمبم

 يسه لم إذا كذل و ،سهب إذا حكمه حكمهو لإلمبم تبب  المأموم وألن

(3). 

 الشبفعي  عند مخرج قو  هوو الحنفي  فذه  اإلمبم يسجد لم إذا أمب

 ،مخبلفننب يصننير ألنننه المننأموم يسننجد ال أنننه إلننى :الحنببلنن  عننند رواينن و

 إلنىو السنهو خلفنه من  علنىو فعلينه اإلمنبم بسه فإن عمر اب  لحديثو

 .النخع و الحس و عطب  ذه  هذا

 هنوو عنندهم المنصنوص الصنحي  على الشبفعي و المبلكي  وذه 

 ،اإلمنبم يسنجد لنم إذا للسنهو يسنجد المأموم أن إلى الحنببل  عند رواي 

 اإلمنبم يجبنر لنم فنإذا ببلسنهو صنالته علنى الننهص دخن  سنهب لمنب ألنه

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 حكبهو ،ثور أبوو الليثو األوزاع  قب  بهو .صالته المأموم جبر صالته

 .(1) سيري  اب  ع  المنذر اب 

 :للسهو املسبوق سجود

 السنهو سنجود ف  إلمبمه المسبوق متببع  جو و على الفههب  اتفق 

 من  اإلدراك مهندار فن  قن و الخنال  لك و ،الصالة بع  ف  سبهه إذا

 .الصالة

 إذا المصل  أن إلى الحنببل و الشبفعي و الحنفي  م  الجمهور فذه 

 عليه ج و السهو سجود قب  الصالة أركبن م  رك  أ  إمبمه م  أدرك

 أو االقتندا  قبن  السهو هذا كبن سوا و ،للسهو سجوده ف  إمبمه متببع 

 لهولننهو (2) «بننه ليننؤتم اإلمننبم جعنن  إنمننب» :‘ قولننه لعمننوم .بعننده

 اقتند  إنو (3) « موافأت فبتكم مبو فصلوا أدركتم فمب » :‰

 .عليه سجود فال السهو م  الثبني  السجدة بعد به

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 األولنى السجدة بعد ببإلمبم المسبوق اقتد  لو فيمب اختلفوا ولكنهم

 تكفيننه بنن  عليننه قضننب  ال أنننه إلننى الحنفينن  فننذه  ؟ال أم يهضننيهب هنن 

 .الثبني  السجدة

 يسنلم أن بعند األولنى يهضن  أننه إلى نصب الحنببل و الشبفعي  وذه 

 .«فأتموا فبتكم مبو» :‘ لهوله .(1) فبته مب يهض  ثم يسجدهب ،اإلمبم

 لنم إذا أننه إلنى أحمند عن  رواي  هوو المشهور على المبلكي  وذه 

 أكنبن سوا  ،عليه سجود فال الصالة م  ركع  اإلمبم م  المسبوق يدرك

 أو عبمنندا صننالته بطلنن  إمبمننه منن  سننجد إذاو .قبليننب أو بعننديب السننجود

 أمنبو ،صنالته تمنبم بعند يسنجد ال لنذا ،حهيهن  منأموم غينر ألنه ؛جبهال

 هنوو :المبلكي  م  الخرش  قب  .ركع  لحق لوو بسجوده تبط  البعد 

  .(2) الصوا 

 :اإلمام خلف املأموم سهو

 اإلمنبم خلنف سنهب من  علنى لني  أن علنى أجمعوا :المنذر اب  قب  

  .(3) سجود

                                                 



 

 
 

 سائل يف السهو يف الصالةاملبحث السادس: م                          
 فنإن ،سهو اإلمبم خلف م  على ي ل » :قب  ‘ النب  ع  رو  وقد

 ،إلمبمنه تبب  المأموم ألنو (1) « السهو خلفه م  علىو فعليه اإلمبم سهب

  .(2)تركهو السجود ف  متببعته فلامه

 :األول التشهد عن املنفرد أو اإلمام سهو

 قبنن  تننذكر أو المننأمومون لننه فسننب  ،األو  التشننهد عنن  سننهب منن  

 تلنب  ألنه للتشهد يعود ال قبئمب استتم نإو ،الرجو  لامه قبئمب انتصببه

 قننب  :قننب  - ¢- شننعب  بنن  المغيننرة لحننديث .للسننهو يسننجدو بننرك 

 يسنتو  أن قبن  ذكنر فنإن ،النركعتي  فن  اإلمنبم قبم إذا :‘ الله رسو 

 السنهو سنجدت  يسنجدو ،يجلن  فال قبئمب استو  فإن ،فليجل  قبئمب

 الننركعتي  فنن  فهننبم صننلى ‘ النبنن  أن :بحيننن  بنن  اللننه عبنند عنن و .(3)

  (4) سلم ثم ،سجدتي  سجد صالته م  فرغ فلمب ،فمضى ،فسبحوا

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 الشنننبفعي و المبلكيننن و الحنفيننن  مننن  الفههنننب  جمهنننور قنننو  وهنننذا

 .(1) الحنببل و

 تبطنن  هنن  ،قبئمننب اسننتتم أن بعنند عننبد لننو فيمننب قنن و الخننال  ولكنن 

 ؟ال أم صالته

 منن  سننحنونو عننندهم الصننحي  علننى الشننبفعي و الحنفينن  ذهنن 

 .صننالته بطلنن  األو  التشننهد إلننى عننبد لننو المصننل  أن إلننى المبلكينن 

 اسنتو  إذاو :قولنه هنوو يعنود أن عن  النهن  فينه النذ  المغيرة لحديث

 أو لواجنن  تركننه يجننوز فننال بفننرض تلننب  ألنننهو .يجلنن  فننال قبئمننب

 أن على الحنببل و ،المذه  ف  المشهور على المبلكي  ذه و .مسنون

 الو يجلن  فال استو  إذاو شعب  ب  المغيرة لحديث ديعو ال أن األولى

 أوجن  من  خنال  من  خروجنب كرهو ،أسب  لكنهو عبد إن صالته تبط 

 .الحديث لظبهر المض 

 إن تبطن  صنالته فنإن الهنرا ة فن  اإلمبم شر  لو مب الحنببل  واستثنى

 .الركو  ف  شر  لو كمب ،مهصود رك  ف  شر  ألنه ؛عبد

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 قبئمنب استتم أن بعد للتشهد عبد إذا المصل  نأ إلى الجمهور وذه 

 اللنه إن :للحنديث .(1)تبطن  ال صنالته فإن عمد غير م  جبهال أو نبسيب

  .(2)عليه استكرهوا مبو النسيبنو الخطأ أمت  ع  ض و

 :اإلمام سهو

 علينهو ،شنكه يعتبنر ال اإلتمنبم بعندم عندالن أخبنره إذا :الحنفي  قب  

 صنلى منب أننه منثال رببعين  صنالة فن  عند  برهأخ إذا أمب .بهولهم األخذ

 إنو .يعيد فال ،كذبه إذا أمب .احتيبطب أعبد كذبهو صدقه ف  ش و ،أربعب

  .(3) بهولهم أعبد إالو ،يعد لم يهي  على كبن فإن الهومو اإلمبم اختلف

 العلننم خبننرهم يفينند ،مستفيضنن  جمبعنن  أخبرتننه إذا :المبلكينن  وقننب 

 ،لخبنرهم الرجنو  علينه يجن  فإننه ،هصنهبن أو صالته بتمبم الضرور 

 أخبنره إنو .كنذبهم تنيه  إنو ،غينرهم من  أو مأمومينه من  كنبنوا سوا 

 من  كبننبو ،ذلن  خنال  يتنيه  لنم إن بنبلخبر يعمن  فإننه فنأكثر عدالن

                                                 



 

 
 

 يف السهو يف الصالة املبحث السادس: مسائل                          
 علنى يعمن  بن  ،لخبرهمنب يرج  فال مأموميه م  يكونب لم فإن .مأموميه

 .يهينه

 اإلمنبم أخبنر إنو ،العندلي  لخبنر نيرجعنب فنال المنأمومو المنفرد أمب

 أمنب ،نفسنه يهني  على يبن  ب  ،لخبره يرج  فال ببلتمبم أخبر فإن ،احدو

 .لخبره رج  (1) ببلنهص أخبره إذا

 أخننذ ؟أربعننب أو ثالثننب صننلى هنن  شنن  إذا اإلمننبم إن :الشننبفعي  وقننب 

 يرقبنون كنبنوا غفينرا جمعنب كنبنوا لنوو ،غينره بتذكير يعم  الو ،ببألق 

 منن  أو المنأمومي  منن  التنذكير يكننون أن بني  عننندهم فنرق الو .تهصنال

  .(2)غيرهم

 أم ثالثنب أصنلى يدر فلم صالته ف  أحدكم ش  إذا» :بخبر واستدلوا

  .(3)استيه  مب على ليب و ،الش  فليطرح ؟أربعب

 عننودهو ،الصننحبب و ‘ الرسننو  بنني  المراجعنن  عنن  أجننببوا وقنند

 قنو  إلنى الرجنو  بنب  من  يكن  ملن بأننه ،اليندي  ذ  خبنر ف  للصالة

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 بلغنوا ألنهنم أو ،لهنم مراجعته بعد تذكره على محمو  هو إنمبو ،الغير

  .(1) إليهم فرج  ،الضرور  العلم أ  ،اليهي  يفيد الذ  التواتر حد

 لامنه ،لتنذكيره بهولهمنب يثنق اثننبن سنب  إذا :أنه إلى الحنببل  وذه 

 .خالفنه أو صنوابهمب ظننه علنى غلن  سوا  ،لخبرهمب الرجو و الهبو 

 فنن  ƒ عمننرو بكننر أبنن  قننو  إلننى رجنن  :‘ اللننه رسننو  إن :قننبلواو

 « نعنم :فهنبال ؟اليندي  ذو قنب  مب أحق » :سألهمب لمب اليدي  ذ  حديث

 عن  سنألهمبو ،أنكنره أننه بدلي  اليدي  ذو قبله فيمب شبكب كبن أنه م  (2)

 يعمنن و ،بماإلمنن ليننذكروا ببلتسننبي  أمننر ‘ النبنن  ألنو ،قولننه صننح 

 أو فننااد صننلى :‘ النبنن  أن ¢ مسننعود ابنن  لحننديثو .(3) بهننولهم

 كمننب أنسننى بشنر أنننب إنمنب» :قننب  ‘ النبنن  أن فينهو ،الحننديث ...نهنص

 إلى يرج  لم لتذكيره احدو سب  إنو .(4)«فذكرون  نسي  فإذا ،تنسون

 بتسننبي  ال ،ظنننه بغبلنن  فيعمنن  ،صنندقه ظنننه علننى يغلنن  أن إال ،قولننه

 فسنه  ذكنره إنو .حندهو اليندي  ذ  قنو  يهبن  لنم ‘ النب  ألن ،الغير

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: مسائل يف السهو يف الصالة                          
 الشنر  أحكنبم ف  مهبو  غير قولهم ألن ؛قولهم إلى يرج  لم ببلتسبي 

(1). 
   

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 

 السترة اتخاذ :سابعال المبحث
 

 عصننب منن  للصننالة عالمنن  قدامننه المصننل  ينصننبه مننب هنن : الساا ة

 مننن  لمنننبرا تسنننتر ألنهنننب سنننترة سنننمي و ،غينننره أو تنننرا  تسننننيم أو

 .(1)الحبجا بمعنى الحبئ  م  أخص فه  ،تحجبه أ  المرور

 (2)ذلنن  غيننر أو عصننب منن  المصننل  أمننبم ينصنن  أو يغننرز مننب هنن و

 .(3) يديه بي  المبري  لمن  أمبمه المصل  يجعله مب أو ،

 شنننن   أو جنننندار منننن  بننننه يسننننتتر مننننب بأنهننننب :البهننننوت  وعرفهننننب

 التعريفنننبت هننذه جميننن و .(4) إليننه يصنننلى ذلنن  غينننر أو ...شننبخص

 .متهبرب 

 أمبمنننه يتخنننذ أن إمبمنننب أو ( منفنننردا ) فنننذا كنننبن إذا للمصنننل  يسننن 

 أفعنننب  فننن  الخشنننو  مننن  تمكننننهو ،يدينننه بننني  المنننرور تمنننن  سنننترة

 ‘ النبنن  أن ¢ الخنندر  سننعيد أبنن  عنن  ردو لمننب ذلنن و ،الصننالة
                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 ينند  الو ،منهننب لينندنو ،سننترة إلننى فليصنن  أحنندكم صننلى إذا » :قننب 

  .(1) «يديه بي  يمر أحدا

 هننذاو ،(2) بسننهم لننوو صننالته فنن  أحنندكم ليسننتتر» :‘ ولهولننه

 .النف و الفرض يشم  كمب ،الحضرو السفر يشم 

 جمننن و ،را هنننبو عمنننب المصنننل  بصنننر كنننف منهنننب والمهصنننود

 يرتكننن  ال كننن  المنننبر منننن و ،ينتشنننر ال كننن  خيبلنننه بنننربط الخنننبطر

  .(3) يديه بي  ببلمرور اإلثم

 ابنننن  قننننب  ،للوجننننو  ال حبب لالسننننت الحننننديث فنننن  واألمننننر

 ،تنايهينننن  هنننن و ،تركهننننب بكراهنننن  المنينننن  فنننن  صننننرح :(4) عببنننندي 

 بننن  الفضننن  عننن  داود أبنننو رواه منننب حهيهتنننه عننن  لألمنننر الصنننبر و

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 فصننلى لنننب ببدينن  فنن  نحنن و ‘ اللننه رسننو  أتبنننب قننب  :ƒ العبننب 

  .(1)سترة يديه بي  لي  صحرا  ف 

 بواجنن  ذلنن  لنني و :(2) البهننوت  قننب  الحنببلنن  ذكننره مننب ومثلننه

 بنني  لنني  فضننب  فنن  صننلى ‘ النبنن  أن ƒ عبننب  ابنن  لحننديث

 فننن  المبلكيننن و الحنفيننن  عنننند ذلننن  يسنننتح و ،ذاهننن(3) شننن   يدينننه

 تسنن  فننال إالو ،يديننه بنني  مننرورا ظنن  إذا المنفننردو لإلمننبم ،المشننهور

 ابنن  قننب  بننهو ،مطلهننب بهننب األمننر مبلنن  عنن  نهنن و .(4) لهمننب السننترة

 .(5) اللخم  اختبرهو حبي 

 .(6) قيدا يذكروا لمو ،سن  بأنهب الهو  فأطلهوا الشبفعي  أمب

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 يخنننش لنننم لنننوو المنفنننردو لإلمنننبم السنننترة تسننن  :الحنببلننن  وقنننب 

 .(1) مبرا

 سنننترة ألن ؛اتفبقنننب السنننترة اتخنننبذ لنننه يسنننتح  فنننال المنننأموم أمنننب

 عننند اخننتال  علننى ،لننه سننترة اإلمننبم ألن أو ،خلفننه لمنن  سننترة اإلمننبم

 .تفصيله سيأت و .(2) الفههب 

 :سرتة جيعل ما

 انتصنن  مننب بكنن  المصننل  يسننتتر أن يصنن  أنننه علننى الفههننب  اتفننق 

 غننرز بمننب أو ،العمننودو األسننطوان و الشننجرو كبلجنندار األشننيب  منن 

 غيننر ثببتننب يكننون أن ينبغنن و ،شننبكلهب مننبو السننهمو الننرم و كبلعصننب

 .(3) الخشو  ع  للمصل  شبغ 

 مننن  بننه يكننره :قننبلواو احنندو بحجننر االسننتتبر المبلكينن  واسننتثنى

 كمننب ،جننبز غيننره يجنند لننم فننإن ،الصنننم بعبننبدة لشننبهه غيننره جننودو

 .(4) احدو م  بأكثر يجوز

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 فنن  فللفههننب  نحوهننب أو الخننط أو الدابنن  أو بننبآلدم  االسننتتبر أمننب

 :يل  فيمب بيبنهو ،خال و تفصي  ذل 

 :باآلدمي االستتار - أ

 هنننوو ،الحنببلننن و  المبلكينننو الحنفيننن  :الفههنننب  جمهنننور ذهننن  

 ،(1) الصنننالة فننن  بنننبآلدم  االسنننتتبر صنننح  إلنننى الشنننبفعي  عنننند قنننو 

 .التفبصي  ف  اختلفوا لكنهم ،الجمل  ف  ذل و

 قننبئم رجنن  كنن  بظهننر يسننتتر أن يصنن  :المبلكينن و الحنفينن  فهننب 

 غيننننر بننننبلمرأة االسننننتتبر منعننننواو ،بنننننبئم الو ،بوجهننننه ال ،قبعنننند أو

 .المحرم

 االسننتتبر جننواز فنن  الحنفينن  فننبختلف رمالمحنن المننرأة ظهننر أمننب

 المتنننأخري  عنننند أرجحهمنننب قنننولي  فينننه المبلكيننن  ذكنننر كمنننب ،بنننه

 .(2) الجواز

 لهننذاو ،بننبآلدم  ببلسننترة االكتفننب  عنندم الشننبفعي  عننند واألوجننه

 .(1) آخر لبع  سترة يكون ال - الصفو  بع  أن قرروا

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 لنننمو بهيمننن  أو آدمينننب السنننترة كبنننن  لنننو :فهنننبلوا بعضنننهم وفصننن 

 إنو ،يكفننن  فهيننن  خشنننوعه يننننبف  اشنننتغب  ذلننن  بسنننب  يحصننن 

 .(2) السترة بتل  يعتد ال االشتغب  له حص 

 .(3) كبفر غير بآدم  االستتبر جواز أطلهوا فهد الحنببل  أمب

 ردو لمنننب ،الجميننن  عنننند فتكنننره اإلنسنننبن جنننهو إلنننى الصنننالة وأمنننب

 أنننبو السننرير سننطو يصننل  ‘ النبنن  كننبن» :قبلنن  ~ عبئشنن  عنن 

 أقنننوم أن فنننأكره الحبجننن  لننن  تكنننون ،الهبلننن  بننني و بيننننه ضنننطجع م

 علنننننى أد  ¢ عمنننننر أن رو و .(4) «انسنننننالال فأنسننننن  ،فأسنننننتهبله

 .(5) ذل 

  :بالدابة االستتار - ب

 ،(6) مطلهننب ببلدابنن  االسننتتبر جننواز إلننى الحنببلنن و الحنفينن  ذهنن  

 يسننتتر أن بننأ  ال :(1) المهننن  علننى الكبيننر الشننرح فنن  المهدسنن  قننب 

                                                                                                              

‘



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 عمنننر ابننن  رو  لمنننب ،ƒ أنننن و عمنننر ابننن  فعلنننه ،حينننوان أو ببعينننر

ƒ «(2)بعير إلى صلى ‘ النب  أن.  

 كبلبغننن  فضنننلتهب لنجبسننن  إمنننب ،ببلدابننن  االسنننتتبر المبلكيننن  ومنننن 

 العلتنني  لكلتننب إمننبو ،كبلشننبة ثببتهننب لعنندم إمننبو ،نحوهمننبو الحمننبرو

 .كبلفر 

 (3)بهننب تبراالسننت جننبز ربطنن و طننبهرة فضننلتهب كبننن  إن :وقننبلوا

. 

 كمننب ببلدابنن  االسننتتبر يجننوز ال أنننه عننندهم فبألوجننه الشننبفعي  أمننب

 عننن  فيتغبفننن  بنننه يشنننتغ  أن ينننؤم  ال ألننننهو .ببإلنسنننبن يجنننوز ال

 .(4) صالته

 محمنننند قننننب  .ببلبهيمنننن  االسننننتتبر يجننننوز :عننننندهم قننننو  وفنننن 

 ،يفعلنننه كنننبن ‘ النبننن  أن الصنننحيحي  ففننن  الدابننن  أمنننب :الرملننن 

                                                                                                              

‘



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 المننن  بعضننهم حمنن و ،بننه العمنن  يتعنني و ،لشننبفع ا يبلننغ لننم كأنننهو

 .(1) البعير غير على

  :باخلط التسرت - ج

 عننند هننذاو ،خطننب فلننيخط أمبمننه ينصننبه مننب المصننل  يجنند لننم إن 

 متنننأخر  عنننند النننراج و ،الحنببلننن و الشنننبفعي  ) :الفههنننب  جمهنننور

 فليجعننن  أحننندكم صنننلى إذا » :قننب  ‘ النبننن  أن ردو لمنننب ( الحنفينن 

 معننه يكنن  لننم فننإن ،عصننب فلينصنن  يجنند لننم فننإن شننياب هجهننو تلهننب 

  .(2) «أمبمه مر مب يضره ال ثم ،خطب فليخط عصب

 هننوو ،ينتشننر ال كنن  الخيننب  بننربط الخننبطر جمنن  المهصننود وألن

 .ببلخط يحص 

 بنننبلخط التسنننتر صنننح  الحنفيننن  مننن  الهمنننبم بننن  الكمنننب  ورجننن 

 .(3) ببالتبب  أولى السن  ألن :قب و

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 كسننننجبدة ،المصننننلى الخننننط علننننى شننننبفعي الو الحنفينننن  وقننننب 

 أبلنننغ المصنننلى ألن ؛أولنننى قينننب  هنننوو :الطحطنننبو  قنننب  ،مفروشنن 

 علننى المصننلى الشننبفعي  قنندم لهننذاو .(1) الخننط منن  المننبر دفنن  فنن 

 .(2) المراد ف  أظهر ألنه الخط على قدم :قبلواو الخط

 هننذاو ،األرض فنن  يخطننه بخننط التسننتر يصنن  ال :المبلكينن  وقننب 

 بننه يحصنن  ال ألنننه ؛الهداينن  فنن  اختننبرهو أيضننب لحنفينن ا متهنندم  قننو 

 .(3) بعيد م  يظهر ال إذ ،المهصود

 :سرتة جيعل فيما الرتتيب

 إلننى عنند  لننو :قننبلواو مراتنن  أربنن  السننترة التخننبذ الشننبفعي  ذكننر 

 فيسنن  .االسننتتبر سننن  تحصنن  لننم قبلهننب مننب علننى قننبدر هننوو مرتبنن 

 نحننو فننإلى عنهننب عجننا ذاإ ثننم ،سننبري  أو بجنندار التسننتر أوال عننندهم

 إذاو ،كسنننجبدة مصنننلى يبسنننط عنهنننب عجننناه عنننندو ،مغنننروزة عصنننب

 الحننديث بنننص أخننذا ذلنن و ،طننوال خطننب قببلتننه يخننط عنهننب عجننا

 أحنننندكم صننننلى إذا» :قننننب  ‘ النبنننن  عنننن  داود أبننننو رواه الننننذ 

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 لننم فننإن ،عصننب فلينصنن  يجنند لننم فننإن شننياب جهننهو تلهننب  فليجعنن 

 :قننبلواو (1) «أمبمننه مننر مننب رهيضنن ال ثننم ،خطننب فلننيخط عصننب معننه يكنن 

 .(2) السهول  عدم ببلعجا المراد

 لنننم إنو أيضنننب الحنببلننن و الحنفيننن  كنننالم مننن  المفهنننوم هنننو وهنننذا

 .ببلمرات  يصرحوا

 ال الغننرز إمكننبن عننند أنننه كالمهننم منن  المفهننوم :عببنندي  ابنن  قننب 

 .(3) الخط يكف  ال الوض  إمكبن عندو ،الوض  يكف 

 شبخصننب يجنند لننم فننإن :قننبلوا حيننث لنن ذ تفينند الحنببلنن  وعبننبرة

 خنننيط يكفننن و ،بنننبألرض ضنننعهبو ،نحوهنننبو عصنننب غنننرز تعنننذرو

 .خطب خط يجد لم فإن ..نحوهو

 .(4) الخط يجياون ال أنهم تهدم فهد المبلكي  أمب

 :صفتهاو السرتة مقدار

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 فيمنننب أو الصنننحرا  فننن  صنننلى إذا أننننه المبلكيننن و الحنفيننن  ينننر  

 ذرا  بطنننو  سنننترة يغنننرز أن لنننه يسنننتح  يدينننه بننني  المنننرور يخشنننى

 .(1) خننال  الننذرا  منن  بأقنن  االعتننداد فنن  :الحنفينن  قننب  .فصننبعدا

 .(2) شبران هوو ،اليد ذرا  ببلذرا  المرادو

 . (3)تهريبب فأكثر ذرا  ثلث  يكون السترة طو  :الشبفعي  وقب 

 يدينننه بننني  سنننترة إلنننى صنننلى فضنننب  فننن  كنننبن إن :الحنببلننن  وقنننب 

 .(4) فأق  ذرا  قدر مرتفع 

 :مرفوعنننب ¢ اللنننه عبيننند بننن  طلحننن  حنننديث ذلننن  فننن  واألصننن 

 يبننب  الو فليصنن  الرحنن  مننؤخرة مثنن  يديننه بنني  أحنندكم ضنن و إذا»

  .(5)ذل  را و مر م 

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 رأ  يحننبذ  الرحنن  آخننر فنن  الننذ  العننود هنن  الرحنن  ومننؤخرة

 .(1) فوقننه فمننب ذرا  بأنهننب فسننرت :الحنفينن  قننب  .البعيننر علننى الراكنن 

 .(2) دونه تكون تبرةو ذراعب تكون فتبرة ،لفتخت :الحنببل  قب و

 فهننند ،الحنببلننن و الشنننبفعي  يحننندده فلنننم الغلنننظ فننن  قننندرهب وأمنننب

 صننلى ‘ ألنننه ،كبلسننهم رقيهنن  أو ،البعيننرو كبلحننبئط غليظنن  تكننون

 .(3) بعير إلىو حرب  إلى

 السنننترة تكنننون بنننأن المتنننون أكثنننر فننن  صنننرحوا فهننند الحنفيننن  أمنننب

 فننال للنننبظر يظهننر ال ربمننب دونننه مننب ألن أدنننبه ذلنن و ،األصننب  بغلننظ

 فننن  جعننن  :عببننندي  ابننن  قنننب  لكننن  .(4) منهنننب المهصنننود يحصننن 

 ظننبهرهو ،بننبلعرض اعتبننبر ال أنننهو ،ضننعيفب قننوال الغلننظ بيننبن البنندائ 

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 السننترة منن  يجننا » :قننب  ‘ أنننه ردو مننب يؤينندهو .(1) المننذه  أنننه

 (2) .«شعرة بدق  لوو الرح  مؤخرة قدر

 يكفنن  فننال ،األقنن  علننى رمنن  غلننظ غلظهننب يكننون :المبلكينن  وقننب 

 السننترة تكننون أن بننأ  ال :قننب  أنننه حبينن  ابنن  عنن  نهنن و ،منننه أدق

 .(3) الغلظ ف  الرم  دونو الطو  ف  الرح  مؤخرة دون

 :السرتة من املصلي موقف

 ثالثنن  نحننو منهننب يهننر  أن سننترة إلننى يصننل  أن أراد لمنن  يسنن  

 حثمنن  أبنن  بنن  سننه  لحننديث .ذلنن  علننى ياينند الو قدميننه منن  أذر 

 يهطنننن  ال ،منهننننب فلينننندن سننننترة إلننننى أحنننندكم صننننلى إذا» :مرفوعننننب

  .(4) «صالته عليه الشيطبن

                                                 



 

 
 

 بحث السابع: اختاذ السرتةامل                          
 ‘ اللننه رسننو  مصننلى بنني  كننبن» :قننب  سننعد بنن  سننه  وعنن 

 الكعبنن  فنن  صننلى ‘ النبنن  أن وردو(1) .«الشننبة ممننر الجنندار بنني و

 ي الشنننبفعو الحنفيننن  عنننند هنننذاو (2) .أذر  ثالثننن  الجننندار بننني و بيننننهو

 ،.(3) الحنببل و

 المصنننل  بننني  الفبصننن  ألن المبلكيننن  كنننالم مننن  المفهنننوم وهنننو

 ألن ؛سننجودهو ركوعننهو لهيبمننه يحتبجننه مننب بمهنندار يكننون السننترةو

 أصننلى سننوا  ،المهنندار هننذا هننو المصننل  حننريم أن عننندهم األرجنن 

  .(4) ال أم سترة إلى

 علننى يجعلهننب بننأن ،يسننيرا السننترة عنن  المصننل  انحننرا  ويسنن 

 مسننتويب يهببلهننب ال أ  صننمدا إليهننب يصننمد الو ،حبجبيننه أحنند جهنن 

 رسنننو  رأيننن  منننب» :قنننب  أننننه ¢ المهنننداد عننن  رو  لمنننب ،مسنننتهيمب

 علنننى جعلنننه إال شنننجرة الو عمنننود الو عنننود إلنننى يصنننل  ‘ اللنننه

                                                 

‘



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 إذا هنننذاو .(1) « صنننمدا لنننه يصنننمد الو ،األيسنننر أو األيمننن  حبجبينننه

 لجنننندارا بخننننال  حجننننر أو منصننننوب  عصننننب نحننننو السننننترة كبننننن 

 الصنننالة ألن ؛السنننجبدة علنننى الصنننالة بخنننال و ،نحنننوهو العنننري 

 .(2) إليهب ال عليهب تكون

 :للمأمومني سرتة اإلمام سرتة

 سنننوا  المنننأمومي  تكفننن  اإلمنننبم سنننترة أن علنننى الفههنننب  اتفنننق 

 .(3) سننترة يتخننذ أن للمننأموم يسننتح  فننال .بجبنبيننه أم خلفننه أصننلوا

 إلنننى بنننبألبط  صنننلى» ‘ النبننن  أن الحنننديث فننن  ردو لمنننب ذلننن و

  .(4) « سترة للهوم يك  لمو له ركات عناة

                                                 

‘

‘

 



 

 
 

 املبحث السابع: اختاذ السرتة                          
 لننه سننترة هنن  أو ،خلفننه لمنن  سننترة اإلمننبم سننترة هنن  :واختلفننوا

 الحنببلنن و الحنفينن  كتنن  أكثننر ففنن  ،خلفننه لمنن  سننترة هننوو خبصنن 

 الحنببلنن  بعنن و المبلكينن  ذكننرو .خلفننه لمنن  سننترة اإلمننبم سننترة أن

 المعننننىو لفظننن  لخنننال ا :بعضنننهم قنننب  .(1) ذلننن  فننن  الخنننال 

 اإلمننبم :قلنننب فننإن ،ثمننرة لننهو حهيهنن  الخننال  :آخننرون قننب و .احنندو

 بنني  المننرور يمتننن  غيننرهو مبلنن  عنن  نهنن  كمننب خلفننه لمنن  سننترة

 بننني و بيننننه المنننرور يمنننن  كمنننب خلفنننه النننذ  الصنننف بننني و اإلمنننبم

 المنننرور يجنننوزو ،فيهمنننب سنننترتهو المصنننل  بننني  منننرور ألننننه ؛سنننترته

 بينهمننب حننب  قنند ألنننه بعننده الننذ  الصننفو خلفننه الننذ  الصننف بنني 

 لهنننم سنننترة اإلمنننبم سنننترة إن :قلننننب إنو ،األو  الصنننف هنننوو حبئننن 

 بنني  المننرور فيجننوز غيننرهو المبلكينن  منن  الوهننب  عبنند يهننو  كمننب

 :الدسننوق  قننب  .اإلمننبم هننوو الحبئنن  لوجننود اإلمننبمو األو  الصننف

 (2) مبل  قو  المعتمدو حهيه  الخال  أن الحقو
 

                                                                                                              



 

 
 

 املبحث الثامن: سكتات اإلمام                          
 

 اإلمام سكتات :الثامن ثالمبح
 

 صنالته، ف  اإلمبم سكوت الجمبع : بصالة تتعلق الت  المسبئ  م  

 السكتبت؟ هذه مواض  أي و سكتتبن؟ أم سكتبت، ثالث هو ه 

 فن  ردو قندو العلنم.. أهن  بني  الخال  فيهب جر  ممب المسأل  هذه

 منهب: أحبديث، عدة الصالة ف  السكوت

 فن  كبنر إذا -‘ اللنه رسنو  بنكن قب : -- هريرة أب  حديث

 أمن و أنن  بنأب  اللنه رسنو  يب فهل : يهرأ، أن قب  هني  سك  الصالة

 ببعند اللهنم أقو :» قب : تهو ؟ مب الهرا ةو التكبير بي  سكوت  أرأي 

 من  نهنن  اللهم المغر ،و المشرق بي  ببعدت كمب خطبيب  بي و بين 

 منن  اغسننلن  لهننمال النندن ، منن  األبنني  الثننو  ينهننى كمننب خطبيننب 

  .(1)«البردو المب و ببلثلج خطبيب 

                                                 



 

 
 

 ات اإلماماملبحث الثامن: سكت                          
 -^- اللنه رسنو  عن  حفنظ أننه - - جند  ب  سمرة وع 

 ڦ ڦ ڦ) قنرا ة: من  فرغ إذا سكت و كبر، إذا سكت  سكتتي :

 [1]الفبتح : (ڄ ڄ ڄ

 ذلن  فن  فكتبنب حصني ، بن  مرانع عليه أنكرو سمرة، ذل  فحفظ 

 قد سمرة أن عليهمب: رده ف  أو إليهمب كتببه ف  فكبن كع ، ب  ب أُ  إلى

  .(1)حفظ(

 تكبيننرة بعنند السننكوت -  - هريننرة أبنن  حننديث فنن  ذكننر فهنند

 سننكتتبن: سننمرة يثحنند فنن  ذكننرو االسننتفتبح.. دعننب  لهننرا ة اإلحننرام

 الثبنين :و هرينرة، أبن  حنديث فن  هن  كمنب اإلحرام تكبيرة بعد األولى:

 الهنرا ة، من  االنتهنب  عنند أخنر : رواين  فن و الفبتحن ، م  الفراغ عند

 أم الفبتحنن  قننرا ة من  االنتهننب  عنند هننو هن  يحنندد لنمو مجمننال ؛ هكنذا

 بعدهب. السورة قرا ة م  االنتهب 

 السنننكتبت عننندد فننن  العلمنننب  اختلنننف هنننبغيرو الرواينننبت لهنننذهو 

 .مواضعهبو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثامن: سكتات اإلمام                          
 قرا ة بعد يسك  أن لإلمبم يستح  أنه إلى الحنببل و الشبفعي  ذه 

 ؛الجهري  الصالة ف  ذل و .الفبتح  المأموم قرا ة قدر التأمي و الفبتح 

 .(1) اإلمبم لهرا ة اإلنصبت م  الفبتح  قرا ة م  المأموم ليتمك 

 أو الندعب  أو ببلنذكر يشنتغ  أن حيناذ مبملإل يستح  :الشبفعي  قب 

 .لإلمبم حهيه  سكوت فيهب لي  الصالة ألن ؛سرا الهرا ة

 تكبينرة بعند سنكت  :أربن  الصنالة فن  المندوبن  السكتبت إن :وقبلوا

 بعد لإلمبم سكت و ،آمي و الضبلي  الو :بي  سكت و ،فيهب يفتت  اإلحرام

 . (2)الركو  تكبير قب  سكت و ،الفبتح  قرا ة بهدر الجهري  ف  التأمي 

 ،سنكتتبن لإلمنبم :النرحم  عبند بن  سلم  أبو قب  :المغن  ف  وجب 

 :قنب  إذاو ،الصنالة فن  دخن  إذا :الكتب  بفبتح  الهرا ة فيهمب فبغتنموا

 :اثنتني  اإلمنبم من  فأغتنم أنب أمب :الابير ب  عروة وقب  (ڄ ڄ ڄ)

 يخنتم ي حنو ،عنندهب فأقرأ (ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ) :قب  إذا

 . (3)يرك  أن قب  فأقرأ ،السورة

 .المبلكي و لحنفي  السكتبت هذه ببستحبب  يهو  وال
 

                                                 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 

 االبتداءو الوقف :التاسع المبحث
 

نب تعنبلى اللنه كنالم فهنم علنى يعني  ممنب االبتدا و الَوقف معرف    فهم 

ب، ا تدبرهو صحيح  ب، تدبر   يندر فلم الجبدة، ع  الهبر  انحر  فإذا سليم 

 ذلن  جعلنه قبيحنه،و الوقنف تنبم بي  يميا لمو يبتد ، متىو يهف، متى

 اخنتال  علنى سنيترت  ألنه الرحم ، كالم تدبرو الهرآن فهم ع  بمنأ 

 محنب  شنبه أو محنبال   التدبر يجع  مب المعنى فسبد م  االبتدا و الوقف

 .سنبي  كمب

 كالم عند قفو أو به، االبتدا  يحس  ال بمب ابتدأو الهبر  قرأ إذا و 

 بتدبر تعبلى الله أمر خبلف فهد بعده، بمب يوص  بأن إال يفهم ال

 .)1(الهرآن

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ) :تعننبلى قننب 

  (ڈ ڈ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ) :تعبلى وقب 

   (چ

                                                 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 يؤتى أحدنب إنو دهرنب م  بره  عشنب لهد" عمر: ب  الله عبد ع و 

 حاللهب فيتعلم ‘ محمد على السورة تنا و الهرآن، قب  اإليمبن

 ثم ،"الهرآن تعلمونأنتم كمب فيهب عنده يوقف أن ينبغ  مبو حرامهب،و

 إلى فبتحته بي  مب فيهرأ الهرآن أحدهم يؤتى رجبال رأي  لهد" قب :

 منه عنده يوقف أن ينبغ  مب الو زاجره، الو أمره مب يدر  مب خبتمته

 ." )1(الدق  نثر ينثره

  (ٿ ٿ ٿ ٿ) :تعبلى قوله ف  ¢ عل  وع 

 . (2)الوقو  معرف و الحرو  تجويد الترتي  قب : ،

 إذ ؛االبتدا و الوقف معرف  الهرآن معرف  تمبم )م  األنببر : اب  قب 

 دلي  أد  فهذا الفواص ، بمعرف  إال الهرآن معبن  معرف  ألحد يتأتى ال

 .(3)تعليمهو تعلمه جو و على

                                                 



 

 
 

 ف واالبتداءاملبحث التاسع: الوق                          
 ألنه الخطر؛ جلي  الهدر عظيم الوقف )بب  النكااو : قب و 

 إال منه الشرعي  األدل  استنبب  الو الهرآن معبن  معرف  حدأل اليتأتى

 .(1)الفواص  بمعرف 

 :الوقف أنواع

 .قبي و حس ،و أوجه:تبم، ثالث  على )الوقف األنببر : اب  قب  

 بعنده يكنون الو بعده، بمب االبتدا و عليه الوقف يحس  الذ  فبلتبم:

 پ پ) :لننهوقو (چ چ چ ڃ ڃ) :كهولننه بننه يتعلننق مننب

 (ڀ ڀ ڀ پ

 بمنب االبتندا  يحسن  الو علينه، الوقنف يحسن  النذ  هنو الحس :و 

 پ پ) بننن االبتنندا  ألن ؛ (پ پ) :كهولننه بعننده

 .قبله لمب صف  لكونه يحس  ال (ڀ

 ،(ٻ ٱ) :قوله حس ، الو بتبم لي  الذ  الهبي : والوقف

 (2) أضفته ش   أ  إلى يعلم ال ألنه قبي  ،(ٱ) على الوقف

                                                 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 جبئا، كب و مختبر، تبم أقسبم: أربع  إلى )ينهسم الوقف: وقي 

 .(1) متروك( قبي و مفهوم، حس و

 علينه، الوقنف فيحسن  المعنى، ف  متعلق اللفظ ف  منهط  الكبف و 

 (ڌ ڌ ڍ) :نحنننو بعنننده، بمنننب أيضنننب االبتننندا و

 ق بنننب هكنننذاو ذلننن ، بعننند بمننب يبتننند  ثنننم الوقنننف، هنننب ،

 إنو لكنن ، بمعنننى إالو كنن ، الم بعنندهب آينن  رأ  كنن و المعطوفننبت،

 سنو و السي و المخفف ، أالو ب ،و االستفهبم،و المشددة، المكسورة

 أو قنو  يتهدمه  لم مب كب  غبلبه و كيال،و با ،و نعمو التهدد، على

 .(2) قسم

 دون المضب  على الوقف الوقف، بسب  المعنى يحي  ممبو 

 على الوقفو االستثنب ، دون منه المستثنى على الوقفو إليه، المضب 

 عليه، المعطو  دون المعطو  على الوقفو صلته، دون الموصو 

 دون المؤكد على الوقفو البد ، دون منه المبد  على الوقفو

 دون الشر  على الوقفو نعته، دون المنعوت على الوقفو توكيده،

 .جاائه

                                                 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 :املعنى حييل الذي القبيح للوقف أمثلة 

 گ گ گ ک) :تعننبلى قولننه منن  الجاللنن  لفننظ علننى الوقننف مثبلنه

 (گ

 .تعبلى الله حق ف  قبيحب معنى يوهم ألنه 

 :تعبلى قوله م  ،( ھ ) :تعبلى قوله على الوقف أيضب مثبلهو 

 النصف فرض ف  شركب  األبوي  أن يوهم ألنه(ھ ھ ھ ھ)

 .البن  م 

 :تعبلى قوله م  ،(چ) :تعبلى ولهق على الوقف أيضب مثبلهو 

 تعبلى، الله حق ف  قبيحب معنى يوهم ألنه (چ چ چ چ ڃ)

 .كبيرا علوا ذل  ع  الله تعبلى

 م  .(ڃ ڃ ڃ) :تعبلى قوله على الوقف أيضب مثبلهو 

 (ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ) :تعنننبلى قولنننه

 .جريرة بغير للمصلي ، الوعيد هوو قبيحب معنى يوهم ألنه

 قوله م  ،(ہ ہ ہ) :تعبلى قوله على الوقف أيضب مثبلهو

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) :تعبلى



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 الصالة قرببن ع  النه  هوو قبيحب معنى يوهم ألنه  (ے

 .مطلهب

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ) :تعننبلى قولننه علننى الوقننف أيضننب ومثبلننه

 قبيحنب معننى ينوهم ألنه (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .تعبلى الله بكالم منه استهاا  لكبن لهبر ا تعمده لوو مراد، غير

 (خت حت جت يب) :تعبلى قوله على الوقف أيضب مثبلهو 

 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب) :تعننبلى قولننه منن  ،

  (يث ىث

 .مطلهب األلوهي  نف  هوو مراد غير قبيحب معنى يوهم ألنه

 قوله م  ،(ک ک) :تعبلى قوله على الوقف أيضب ومثبله

  (گ گ گ گ ک ک) :تعبلى

 .‘ الرسو  ع  الرسبل  نف  هوو مراد غير قبيحب معنى يوهم ألنه
 عليه ج و لك و يأثم، لم النف  ألج  للوقف الهبر  اضطر فإن 

 .بعده بمب يصله حتى قبله مب إلى يرج  أن



 

 
 

 سع: الوقف واالبتداءاملبحث التا                          
 قوله م  قبله بمب وصلهو ،(ۓ) لفظ: على الوقف أيضب ومثبله

 يوهم ألنه ( ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ) :تعبلى

 .للفهرا  العهب  أن هوو مراد، غير قبيحب معنى

 وصنلهو تعنبلى قولنه من  ﴾ ۇئ ﴿ :لفنظ علنى الوقف أيضب ومثبله

 (ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ) :قبلننه بمننب

 

 :تنبيه

 إال يكون فال االبتدا  )وأمب اضطراريب،و اختيبريب يكون الوقف 

 بمسته  إال يجوز فال ضرورة، إليه تدعو بلوقفك لي  ألنه اختيبريب

 األربع  الوقف كأقسبم أقسبمه ف  هوو ببلمهصود مو  ببلمعنى

 فسبدو عدمهو التمبم بحس  قبحبو حسنبو كفبي و تمبمب تتفبوتو

 .(1) إحبلته(و المعنى

 :املعنى حييل الذي القبيح لالبتداء أمثلة

                                                 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 ، (ڱ ڱ ڳ ڳ) :تعنننبلى قولنننه علنننى الوقنننف مثبلنننه 

 ؛ (ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ) :تعننبلى بهولننه االبتنندا و

 .كفر فهد معنبه قصدو تعمده م و المعنى، يحي  بهذا االبتدا  ألن

 :تعبلى بهوله االبتدا و ﴾، مرض ﴿ :لفظ على الوقف أيضب مثبله

 ں ڱ) :تعبلى قوله م  (ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ)

 (ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 تعبلى الله عدو أن يوهمو المعنى، يحي  بهذا تدا االب ألن 

 علوا ذل  ع  الله تعبلى غرورا كبن إنمب للمؤمني  ‘ الرسو  وعدو

 .كبيرا

 بهوله االبتدا و ﴾، الرسو  ﴿ :لفظ على الوقف أيضب مثبلهو 

 ٿ ٿ) :تعبلى قوله م  ،﴾ ببلله تؤمنوا أن إيبكمو ﴿ :تعبلى

 (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

  

 ببلله اإليمبن م  تحذيرا يصيرو المعنى، يحي  بهذا االبتدا  ألن

 .ببلله عيبذا تعبلى

 عاينر ﴿ :  االبتندا و ﴾، اليهود ﴿ :لفظ على الوقف أيضب مثبلهو 

 ﴿ :  االبتننندا و ،﴾ النصنننبر  ﴿ :لفنننظ علنننى الوقنننف ،﴾ اللنننه ابننن 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 ں ں ڱ ڱ ڱ) :تعننبلى قولننه منن  ،﴾ اللننه ابنن  المسنني 

 بهنننننذا االبتننننندا  ألن  (ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 علنوا الظنبلمون يهنو  عمنب الله تعبلى ابنب، لله أن يوهمو المعنى، يحي 

 .كبيرا

 تثينر ﴿ :  االبتندا و ،﴾ ذلنو  ﴿ :لفنظ علنى الوقنف أيضب مثبلهو 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ) :تعنبلى قولنه م  ،﴾ الحرث تسه  الو األرض

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 يحينننن  بهننننذا االبتنننندا  ألن (چ چ چ چ ڃ

.الحرث تسه  ال لك و األرض تثير أنهب فيوهم المعنى،

 المتخصصن  الكت  ف  ببلهرا ة نوص  المبحث هذا ف  لالستاادةو 

 :أهمهب م  الت و المجب ، ف 

 الدان . عمرو الب  االبتدا و الوقف ف  المكتف  -6

 لمحمننود االبتندا و فالوقن معرفنن  إلنى االهتندا  معنبلم -5

 الحصر . خلي 

 الفتننبح لعبنند البننبر  كننالم تجوينند إلننى الهننبر  هداينن  -0

  المرصف 

   



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 

 

 



 

 
 

 املبحث التاسع: الوقف واالبتداء                          
 

 وصاياو آداب :اخلامس الفصل
  :حثبمب سبع  وفيه

  



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 

 

  اإلمام أيها اإلخالص:األول المبحث 
 

 جهده يكون فبدونه ،صفبته أهمو ،المسجد إمبم عم  روح هو اإلخالص 

 أ  أسنب و العبنبدة لبنب و الندي  روح للنه اإلخالص»و .منثورا   هبب    عملهو

 - صبحبه يدف  ،نفس  صرا و ،إيمبني  قوة حهيهته ف  هوو ،(6) «الله إلى دا 

نن أنو ،الشخصني  المصننبل  من  يتجننرد أن إلننى - شندو جننذ    بعند  عنن   يترف 

 الو جناا    رائنهو من  يبغن  ال اللنه جنهو عملنه من  يهصد أنو ،الذاتي  الغبيبت

 ،للننه عطننب همو ،للننه أقننوالهمو ،للننه كلهننب أعمننبلهم» فبلمخلصننون ،شننكورا  

 اللنه لوجنه ببطننًاو ظنبهرا   فمعنبملتهم ،للنه بغضهمو ،لله حبهمو ،لله منعهمو

 كن  تفوق أهميتهو أحد ك  م  له ألام المسجد مبمإل اإلخالصو ،(2) «حدهو

 (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ) :الهبئنن  اللننه ألمننر اسننتجبب  هننوو ،أمننر

 اللنه ألن التوفينق منن و األعمب  برد الحرمبن م  خو  تركه ف و ،[5 :البين ]

 عمن  من  الشنرك ع  الشركب  أغنى أنب » :الهدس  الحديث ف  قب  عالو ج 

 منن  قبين و اإلخننالص فن و ،(3) «شنركهو تركتننه غينر  معن  فيننه أشنرك عمنال  

                                                 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 إخنالص بنال عمن  من -^- الكنريم الرسنو  بنه توعند الذ  اآلخرة عذا 

ر ثالث  أو  رذك عندمب  يهصندوا لنم مجبهندو غنن و قنبر  هنمو النبر بهم تسع 

  .(1) الله جهو بأعمبلهم

 ال» فإننه يضنبده ممنب الحنذرو اإلخنالص تحنر  من  كنذل  األمرو بد فال 

 إال النب  عند فيمب الطم و الثنب و المدح محب و الهل  ف  اإلخالص يجتم 

 للكلمنبت يجعن  اإلخالصو ،(2) «الحوتو الض و النبرو المب  يجتم  كمب

ننب الداعينن  علننى فيجنن  ،سننريعًا قننوال   للنندعوةو ،مننؤثرة حيوينن   إمننبمو عموم 

ب المسجد  الو ،سنمع  الو رينب    يريد ال -تعبلى لله مخلصًا يكون أن خصوص 

 تعنبلى - اللنه جنهو يريند الله إلى يدعو إنمب ،حمدهمو مدحهم الو النب  ثنب 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ)سنبحبنه قنب  كمب -

 چ چ) :سننبحبنه قننب و ،[632 :يوسننف] (گ گ ک ک ک ک

 ،[00 :فصنننننل ] (ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ،3 ) « ا   أجنر أذاننه علنى يأخنذ ال مؤذننب واتخنذ» :قنب  أننه النبن  عن  ثبن  لذاو

                                                 

 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 إمبمًا اتخذو :معنبه أن الحديث هذا ف  العلم أه  أقوا  أص و ،أولى اإلمبمو

 الذ  الرزق أخذ م  من  هذا ف  لي و ،)1) الهرب  يهصد نمبإو األجرة يهصد ال

 ؤم  ينو ،أجله م  يؤذن بحيث الرزق هذا قصد م  من  فيه إنمبو ،لإلمبم فرضيُ 

 معنه يتعبمن  ظيفن و األذان برفيعت ،الدنيب أمور كموظف موظف فهو ،أجله م 

 الو ،ار اإلد التعبمنن  معهننب يتعبمنن  ظيفنن و اإلمبمنن  بننريعت و ،اإلدار  التعبمنن 

  .رب قُ  أنهب إلى ينتبه

 خينرا   أذاننه من  يحصن  ال ؛الندنيب األذان من  قصده كبن إذا المؤذن ولذل 

 منن   ببألصننبل األصننل  قصننده كننبن إذا ،اإلمننبم كننذل و ،أجننرا   الو فضننال   الو

  .فضال   الو أجرا   الو خيرا   إمبمته م   يحص   ال ؛المب و األجرة اإلمبم 

 أقوا  م  فبلصحي  ،تبعًا مهصودا   المب  كبنو ، هدممُ  رب الهُ  كبن  إذا أمب

 قصندهو اإلمبم  أخذ فم  .الفض  ذه    الو األجر نهص   أنه :العلم أه 

 األذان أخنذ من و ؛المنب  طلن  النين و الهصند ف  دخ  لك و ،الهرب  األصل 

  .ينهص األجر لك و ،حبص  أصله فبلفض  ؛كذل 

                                                                                                                        



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 دالجهنب يهصند ،اللنه سنبي  ف  يجبهد المكبر  ع   أحمد اإلمبم ا ُس 

 منن  فيننذه  ،النننب  عليننه يحمنن  كريهننبي دوا  عنننده رجنن  يعننن  ،الكننرا و

 ممن  األجنرة يأخنذ أن تبعنًا يريندو ،اللنه سنبي  فن  الجهنبد يريند المجبهدي 

 يأخذ :يعن  ،«نيته م  يخلص مب على أجره» :أحمد اإلمبم فهب  ،يحملهم

  .الدنيب قصد م  دخ  مب بمهدار ينهصو ،ب الهر ني  ف  مب بمهدار األجر م 

 من  عرضنًا بنه يريند صنبلحًا عمنال   اإلنسنبن يعم  أن العظيم الخطر م و 

 أعظنم هنوو ،العمن  يحنبطو الواجن  التوحيد كمب  ينبف  شرك هذاو ،الدنيب

 فهد الريب  أمبو ،عمله م  كثير على إرادته تغل  قد الدنيب مريد ألن ؛الريب  م 

 هذا م  حذرا   يكون المؤم و ،معه يسترس  الو عم  دون عم  ف  له يعرض

   .هذاو

 الريننب  بننه يهصنند ال صننبلحًا عمننال   اإلنسننبن يعمنن  أن هننو للنندنيب العمنن و 

 أو ،منبال   ليأخنذ غينره ع  يحج كم  :الدنيب م  عرضًا به يهصد إنمبو ،للنب 

 ،الننب  من  الثننب و المدح ألج  عم  فبلمرائ  ،ذل  غير أو ،للمغنم يجبهد

 ،خبسنر كالهمنبو الندنيب عنرض بنه يريند الصنبل  العم  يعم  للدنيب العبم و

  .(1)عهببه أليمو غضبه موجببت م  ببلله نعوذ

                                                 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 الدنيب ف  العم  هذا صبح  خسران على تد  النصوص جب ت قدو 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) :تعبلى قب  ،اآلخرةو

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ٻ ٻ ٱ) :تعبلى قب و ،[61 - 65 :هود](ڳ ڳ گ گ گ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

  [62 :اإلسرا ] (ٿ

 ال -تعنبلى اللنه جنهو بنه ُيبتغنى ممنب علمنًا تعل نم من » :-  - الرسنو  وقب 

 يعنن  «الهيبمن  ينوم الجن  َعْر  يجد لم الدنيب م  َعَرضًا به لُيصي  إال يتعل مهُ 

 بنه لتمنبروا :لنثالث العلنم تعل موا ال» :-  - دمسعو اب  قب و .(1) ريحهب

 ابتغننواو ،إلننيكم النننب  جننوهو بننه لتصننرفواو ،العلمننب  بننه تجننبدلواو ،السننفهب 

  .(2) «سواه مب ينفدو يبهىو يدوم فإنه ؛الله عند مب بهولكم

 منبب علين  تعبلى الله بإذن اإلخالص على تحص  لك  :املسجد إمام أخي

  :يأت 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 اقنرأو ،عروقهنب قلن و قطعهنب ثنم أسبببهو ،دوافعهو ،ب الري أنوا  معرف  -6

 الغاال . اإلسالم لحج  الدي  علوم إحيب  كتب  ف  ذل  ع 

 معرفن    أفعبلنهو ،صنفبتهو ،أسنمبئه :بمعرفن  ،تعنبلى اللنه عظمن  معرف  -5

 ؛الجمبعن و السنن  أهن  منذه  علنى السنن و الكتب  فهم على مبني  صحيح   

 يخفن و ،ينذ   و يعا  و ،يضر  و ينف  الذ  هو حدهو الله أن عر  إذا العبد فإن

 تخفنن  مننبو األعنني  خبئننن  يعلننمو ،يمينن و يحينن و ،يمننن و يعطنن و ،يرفنن و

 شنري  ال حدهو للعببدة المستحق هو الله بأن علمو ،ذل  عر  إذا ،الصدور

 كلهب التوحيد أنوا  معرف  م  فالُبدَّ  ،الله م  صدقًاو إخالصًا ذل  فسُيثمرُ  له

  .سليم  يح صح معرف 

ه مب معرف  -0  ،المنوت أهوا و ،عذا و نعيم م  اآلخرة الدار ف  الله أعدَّ

 إلنى الرينب  من  هنر  عنبقال   كنبنو ،ذلن  عنر  إذا العبند فنإن ؛الهبر عذا و

  .اإلخالص

را   بهن  أمنرا   خنب  م  فإن ؛للعم  المحبط الريب  م  الخو  -0  مننه َحنذو

 يجن  بن  للمنر  فينبغن  .منالن ال بلنغ أدلج م و ،أدلج خب  م  فإن ؛فينجو

رَ  أن المنندحو الحمند ُحنن    آفن  إلننى رغبتنه هبجنن  إذا علينه  بآفننبت نفسننه ُينَذكِّ

ضو ،الريب   كمنب اسنتراح ضنعفهمو الننب  فهنر عنر  من و ،الله لمه  التعر 

 أن احنرصو ،عنن  الرينب  أسنبب  دفن  ف  نفس  جبهد» :السلف بع  قب 



 

 
 

 ا اإلماماملبحث األول:اإلخالص أيه                          
 جنودهمو بني  عببدتن  فن  تفنرق فنال الصنبيبنو كبلبهبئم عندك النب  يكون

 الخطنر لهذاو .«حدهو الله بعلم اقن و ،عنهب غفلتهم أو بهب علمهمو ،عدمهمو

 ،الخطير البال  هذا م  اإليمبنو العلم أه و التببعونو الصحبب  خب  العظيم

 يخنب  كل هنم - - النبن  أصنحب  من  ثالثني  دركن أ» :ُمَلْيكن  أبن  ابن  قب 

 . (1)«ميكبئين و جبري  إيمبن على إنه :يهو  أحد منهم مبو ،نفسه على النفبق

نننه الو مننؤم  إال خبفننه مننب» :قننب  أنننه  البصننر  الحسنن  عنن  ُيننذكرو  إال أمو

  . «منبفق

 ،النبال  أصن و الرينب  منبن  الشنيطبن ألن ؛الشنيطبن مننه يفنر   منب معرف  -5

 ،النتالوة سنجودو ،الهنرآن قنرا ةو ،األذانُ  منهنب ،كثينرة أمور م  يفر الشيطبنو

 المسنجد فن  الدخو و البي  م  الخروج عند التسمي و ،منه ببلله االستعبذةو

 أدبنبرو ،المسب و الصببح أذكبر على المحبفظ و ،ذل  ف  المشرو  الذكر م 

  .(2) المشروع  األذكبر جمي و ،الصلوات

 كهينبم :إخفب هنبو ،المشنبهدة غير العببداتو الخير أعمب  م  اإلكثبر -1

 الندعب و ،النوافن  صنالةو ،اللنه خشي  م  خبليًا البكب و ،السر صدق و ،اللي 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 ،الخفن    ،النهن    ،الته    العبد يح  - تعبلى اللهو ،الغي  بظهر الله ف  لإلخوة

 إن» :يهنو  - ^- اللنه رسنو  سنمع  :-  - قنبصو أبن  ب  سعد قب 

  .(1) «الخف    ،النه    ،الته    العبد يح  الله

 بن  ،ينفن  الو يضنر ال ذلن  ألن ؛مندحهمو النب  م  بذ االكتراث عدم  -1

- تعنبلى اللنه قنب  ،اللنه بفضن  الفنرحو ،اللنه ذم   من  الخنو  يكنون أن يج 

 ،[52 :ينننون ] (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک):

 عشنبق زهند فيهمنب فبزهد الثنب و المدح ح  على أقب  :املسجد إمام أخي فيب

ُ  و .اإلخالص علي   َسهُ  ذل  ل  استهبم فإذا ،اآلخرة ف  الدنيب  الاهند يسهِّ

نه يضنرو ياي و مدحه ينف  أحد لي  أنه يهينًا العلم الثنب و المدح ح  ف   ذم 

 ال من  ذمِّ  فن و ،مدحنه ياينن  ال من  مندح فن  فبزهند ،حندهو اللنه إال يشي و

هُ  يشين   ،ذمنه فن  الشني  كن و مدحنه فن  الناي  ك    َم  مدح ف  ارغ و ،ذم 

 كمن  كنبن اليهني و الصنبر فهند فمن  ،اليهي و ببلصبر إال ذل  على يهدر ل و

ن  من  إلنى انظنرو .(2) مركن  بغينر البحنر ف  السفر أراد  صنبدقًا ين  فنإن ذم 

 كنبن إنو ،عيوب  إلي  أهد  قد فإنه نصحهو هديته فبقب  ل  النص  قبصدا  

فن  ألننه ؛بهولنه انتفعنَ  و نفسنه على جنى فهد كبذبًا  ،تعنر  تكن  لنم منب عرَّ

                                                 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
 خلنوت إن فإنن  ،علين  افتنرا    ذلن  كبن إنو ،نسي  مب خطبيبك  م ذك ركو

 هنذا يطلن  لنم إذ علين  اللنه نعمن  فنبذكر ،غينره من  تخنُ   لنم العين  هذا م 

 ،احتسنب و صنبرت إن لذنوب  كفبرات االفترا  هذاو ،عيوب  على المفتر 

 ،تعنبلى اللنه لمهن  تعنرضو نفسنه على جنى الجبه  هذا أن تعلم أن علي و

  .له استغفرو ،اصف و فبعف :منه يرا  خ فك 

ر  -2    .األم  قصرو الموت تذك 

 أعمننب  تكننون أن يخننب  أن العبنند فعلننى ،الخبتمنن  سننو  منن  الخننو   -1

 ألن ؛عظيمنن  فبدحنن  خسننبرة فيخسننر ،أجلننه نهبينن و عملننه خبتمنن  هنن  الريننب 

 ،نينبتهم علنى يبعثنون الننب و ،علينه منبت منب علنى الهيبمن  يوم يبعث اإلنسبن

  .خواتمهب عمب األ خيرو

 ال المخلننص الجلنني  فننإن ؛التهننو و اإلخننالص أهنن  مصننبحب   -63

 فيحرقن  المشنركو المرائ  أمبو ،صبلح  ل  قدوة منه تجدو ،الخير يعدم 

  .بعمله أخذت إن جهنم نبر ف 

 ذلن  -  - اللنه رسنو  علَّمننب قندو ،تعبلى الله إلى االلتجب و الدعب  -66

 بع  فهب  ،«النم  دبي  م  أخفى فإنه ركالش هذا اتهوا النب  أيهب يب» :فهب 
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 :قولنوا» :قنب  ؟الله رسو  يب النم  دبي  م  أخفى هوو نتهيه كيف :الصحبب 

  .(1) «نعلمه ال لوَمب نستغفركو نعلمه شياًا ب  نشرك أن ب  نعوذ إنب اللهم

 فنن  يجتمنن  ال اإلخننالص فننإن ؛النننب  أينند  فنن  فيمننب الطمنن  عنندم  -65

 يجتمن  كمنب إال الننب  أيند  فن  فيمنب الطمن و ثننب الو المندح محب  و الهل 

ثت  فإذا ،الحوتو الض   و ،النبرو المب   فأقبن  اإلخنالص بطلن  نفس  حد 

 ذبن  يسنهِّ و ،الننب  أيند  فن  ممنب الينأ  بسنكي  فبذبحنه أوال   الطم  على

 ال خاائننه حندهو اللنه بيندو إال فينه ُيطم  ش   م  لي  أنه يهينًا العلم الطم 

  .(2) سواه شياًا منهب العبد يؤت  الو ،غيره يملكهب

 النندنيب فنن  الحمينندة عواقبننهو فوائنندهو اإلخننالص ثمننرات معرفنن  -60

 ،اللنه عنذا  من  النجبةو ،األم  لنصر سب  اإلخالص أن ذل  م و ،اآلخرةو

 ،الندنيب فن  الضنال  من  السنالم و ،اآلخنرةو الندنيب ف  الدرج و المنال  رف و

 ،الطي نن  الصنني و ،األرضو السننمب  أهنن  حنن   و للعبنند اللننه بحنن    الفننوزو

 ،التوفيننقو ببلسننعبدة الشننعورو الطمأنيننن و ،اآلخننرةو النندنيب كننرو  تفننريجو

                                                 



 

 
 

 املبحث األول:اإلخالص أيها اإلمام                          
نن و  اسننتجبب و ،الهلننو  فنن  اإليمننبن تننايي و ،المصننبع و المتبعنن  تحم 

  .(1) سبحبنه الموفق اللهو ،ببلسرور التبشيرو الهبر ف  النعيمو ،الدعب 

ب لمسجدا إمبمو عمومب فبلداعي   الفنوزو ،دعوتنه نجنبح يريد الذ  خصوص 

 م  الفرارو اإلخالص تحصي  ف  جبهدا   يعم  أن عليه ،له الله محب و بنجبته

 عبمتهمو أئمتهمو المسلمي  دعبة جمي و إيبكو يعصمن  أن الله أسأ  ،الريب 

   .الخطير البال  هذا م 

   

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 

 الصالة في اإلمام آداب:يثانلا المبحث
 

   :اآلت  لنحوا على

 أن –  – هرينرة أبن  لحنديث ،التمـام و الكمـال  مـع  الصالة ختفيف -1

 ،الكبينرو ،الصنغير فنيهم فنإن ،فليخفنف الننب  أحندكم أمَّ  إذا» :قب   نب لا

 «شنب  كينف فليصن ِّ  حدهو صلى فإذا [الحبج  وذا] المري و ،الضعيفو

 نكنب –– جب  ب  معبذ أن –  – الله عبد ب  جببر حديثول ،(1)

 فهنرأ العشنب  فصنلى ،قومنه فينؤم   يرجن  ثنم العشنب  صنالة النبن  م  يصل 

 ثنالث “ ؟أنن  فنبت    أو ؟أن  أفتبن   معبذ يب» :فهب   النب  ذل  فبلغ ،ببلبهرة

ننْم و ﴿و ،﴾األَْعَلننى َربِّننَ   اْسننمَ  َسننبِّ و ﴿ بننن صننلي  فلننوال” .مننرات  َوالشَّ

ْي و ﴿ ،﴾ُضَحبَهبو  ،الضنعيفو ،الكبير :رائ و صل ي فإنه ،﴾َيْغَشى إوَذا َواللَّ

 إلنى رجن  جنب  :قنب  –  – مسنعود أبن  لحنديثو ،(2) «الحبج  ذوو

 أجن  من  الصنب  صالة ع  ألتأخر إن  الله رسو  يب اللهو :فهب   الله رسو 

 غضن  ممنب أشندَّ  قنط   موعظن  ف  غض  النب  رأي  فمب ،بنب يطي  ممب ،فالن

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
نري  مننكم إن ،النب  أيهب» :قب  ثم ،يوماذ    ،فليخفنف الننب  أمَّ  فنأيكم ،(6) منفِّ

 أبن  لحنديثو ،(2) «الحبجن  ذاو ،الكبينرو ،الضنعيفو ،[المنري ] فيهم فإن

 ،فيهنب أطنوِّ  أن أريند الصنالة فن  ألقنوم إن » :قب   النب  ع  – – قتبدة

ز الصننب  بكننب  فأسننم  ننه علننى أشننق أن كراهينن  صننالت  فنن  (0) فننأتجوَّ  ،(4) «أمِّ

 ،فليخفنف قومنًا أمَّ  فمن  ،قومن  أمَّ » :فينهو ،العبص أب   ب عثمبن لحديثو

 ذا فننيهم إنو ،الضننعيف فننيهم إنو ،المننري  فننيهم إنو ،الكبيننر فننيهم فننإن

 – أنن  لحنديثو ،(5)«شنب  كينف فليصن  حدهو أحدكم صلى إذاو ،الحبج 

ُلهبو الصالة ف  يوجا –^– الله رسو  كبن» :قب  –     ..(6) «يكمِّ

 ،عليننه واظنن و ،–^– النبن  فعلننه مننب إلنى فيننه ُيرجنن   نسنب أمننر   والتخفينف

 جنب ت قندو ،الننب  فينه تننبز  منب ك  على الحبكم هو عليه اظ و الذ  هديهو
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 ففعنن  ،،الخمنن  الصننلوات فنن  –  –النبنن  قننرا ة تبنني   الصننحيح  األحبديننث

 كننبن» :-  – عمننر ابنن  قننب  لهننذاو ،بننه أمننر الننذ  التخفيننف هننو–  –النبنن 

 – الهنيم ابن  اإلمنبم قب  ،(1) «ببلصبفبت يؤمنبو ببلتخفيف مريأ– ^– الله رسو 

رَ  الذ  التخفيف م  ببلصبفبت فبلهرا ة» :-     .(2) «أعلم اللهو به ُأمو

 يسنتدلون الفههنب و العلمنب  فنيهمو الننب  أكثر حتىو ب  اليوم النب  مل وُج 

 دونو ،الصننالة فنن  –^– النبنن  هنند  إلننى الرجننو  دون التخفيننف بأحبديننث

 هنو هنذاو ،السنهيم فهمهنم هنو عنندهم الضنببط إنمنبو ،التخفينف ضنببط عرف م

   .الهو  ق  أو بعينه الجه 

   :قسمني إىل ينقسم اإلمام من املطلوب التخفيفو 
ــم   فننإن ،السننن  بننه جننب ت مننب يتجننبوز أال هننوو ،الزم تخفيننف :األول القس

 أحندكم أمَّ  إذا» :  قولنه ذلن  علنى الندلي و ،مطو  فهو السن  به جب ت مب تجبوز

   .(3)«فليخفف النب 

 اإليجنبز يهتضن  سنب  هنبك يكون أن هوو ،عبرض تخفيف :الثاني القسم 

 ذلنن  علنى الندلي و ،السنن  بنه جنب ت ممننب أكثنر فيخفنف السنن  بنه جنب ت عمنب
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 ،(1) مننهأُ  علننى يشننق أن مخبفنن  الصننب  بكنب  سننمبعه عننند الصننالة  النبنن  تخفينف

   .(2)  السن م  كالهمب النوعبن هذانو

 الخندر  سنعيد أب  لحديث ،الثانية من أكثر األوىل الركعة تطويل -2

 البهين  إلنى النذاه  فينذه  تهنبم الظهنر صنالة كبنن  لهند» :قب  – –

– اللنه رسنو و المسنجد إلى يرج  ثم ،فيتوضأ أهله يأت  ثم ،حبجته فيهض 

   .(3)«يطيلهب ممب األولى الركع  ف  –^

   :مسألتي  العلمب  واستثنى

 ينوم فن  الغبشني و سنب  :مثن  ،حنرج فنال يسيرا   الفرق كبن إذا :األوىل املسألة 

   .يسيرا   الطو  لك و ،أطو  الغبشي  فإن ،العيد يوم ف و الجمع 

 األننوا  أو األوجنه من  فنإن ،الخنو  صنالة فن  الثنبن  الوجه :الثانية املسألة 

 قسنمو ،العندو منبمأ يبهنون قسم ،قسمي  إلى الجيش يهسم اإلمبم أن ردتو الت 

 معنه يصنلون النذي  انفنرد الثبنين  الركعن  إلنى قنبم فنإذا ،يصنل  اإلمنبم من  يدخ 

 جنب تو ،الثبنين  الطبئفن  مكنبن إلنى انصرفوا ثم ،اقفو اإلمبمو ،صالتهم أتمواو

 جلنن  فننإذا ،بهينن  التنن  الركعنن  معننه صننلواو اإلمننبم منن  دخلننواو الثبنينن  الطبئفنن 
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 للطبئفن  مراعنبة السن  به جب ت فهذا .بهم سلم ثم ألنفسهم أتمواو قبموا للتشهد

   .(1) الثبني 

 جببر لحديث ،صالة ك  م  األخريني تقصريو األوليني الركعتني تطويل  -3

 – الخطنب  ب  لعمر قب  –  – سعدا   أن فيهو –  – سمرة ب 

 فن  أحنذ و األوليني  فن  فأمند   ،– –اللنه رسنو  صنالة بهم ألصل  إن » :–

  ..(2) «–^– الله رسو  صالة م  به اقتدي  مب آلو الو ،األخريي 

 – جنببر لحنديث ،السنن  يخنبلف أال بشنر  املـأمومني  مصلحة مراعاة -4

 يجتمن  لنم إذا العشنب  فيؤخر النب  مصلح   النب  فيه راع  فهد– 

ن  اجتمعنوا رآهم إذا :أحيبنًاو أحيبنًا والعشب ” :جببر قب  ،أصحببه  ،عجَّ

ننر أبطننؤا رآهنم إذاو – –النبنن  لكنن و تأخيرهنب يسنن  هنننب فبلصنالة .(3) “أخَّ

 من  العشب  غير أمب ،اجتمعوا إذا فيهدمهب عليهم يشق الو أحوالهم يراع 

 شندة فن  الظهنر عندا منب قتهنبو أو  فن  يصنليهب فكنبن األخر  الصلوات

  ..(4) الحر
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 ،السنن  بمراعبتنه يخنبلف لنم إذا اإلمنبم يراعيهنب المأمومي  أحوا  أن فظهر

 بكنب  سنمبعه عنند الصنالة فن  –  –النبن  إيجبز :المراعبة هذه على يد  ممبو

 ليندرك ،الصنالة فن  األولنى الركعن  تطويلنهو ،أمه على يشق أن مخبف  الصب 

 من  يؤخنذو ،الخنو  صنالة ف  الثبني  الطبئف  انتظبرهو ،األولى الركع  النب 

 على يشق لم مب كو الر يدرك حتى الركو  أثنب  الداخ  انتظبر استحبب  هذا

  .(1) أعلم اللهو ،المأمومي 

 بن  المغينرة عن  رو  لمنب ،املكتوبـة  فيـه  صـلى  الذي موضعه يف يصلي ال -5

 حتنى ،فينه صنلى النذ  الموضن  ف  اإلمبم يصل  ال» :يرفعه –  – شعب 

 فينه أمَّ  النذ  مكبننه فن  اإلمنبم تطنو  كراهن  فن  آثبر جب ت قدو .(2) «يتحو 

 لنم اإلمنبم سنلم إذا» :قنب  –  – علن  فع  ،مكبنه م  يتحو  حتى النب 

– عمنر ابن  عن و .(3) «بكنالم بينهمنب يفصن  أو مكبنه م  يتحو  حتى يتطو 

 اإلمنبم لغينر بنه ينر لنوم مكبننه ف  يتطو  أن اإلمبم صلى إذا كره أنه» :– 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 النذ  مكبننه فن  يصل  أن لإلمبم كره أنه» :عمرو ب  الله عبد ع و .(1) «بأسًا

 يعجبهمنب كبننب أنهمب الحس و المسي  ب  سعيد ع و .(2) «الفريض  فيه لىص

 فن  اإلمنبم يتطو  ال» :قب  – – عل  ع و .(3) «يتهدم أن اإلمبم سلم إذا

 أبن  عن  ينذكرو ،.(4) «بكنالم يفصن  أو يتحو  حتى الهوم فيه أمَّ  الذ  المكبن

 قننب  .(5) « يصنن لننمو ،مكبنننه فنن  اإلمننبم يتطننو  ال» :رفعننه– – هريننرة

 :قنب  علن  ع  حس  بإسنبد شيب  أب  اب  ورو » :-  – حجر اب  الحبفظ

 ابن  اإلمنبم حكنىو .(6) «مكبننه م  يتحو  حتى اإلمبم يتطو  ال أن السن  م »

 – حجنر ابن  الحنبفظ قنب  .(7) ذل  كره أنه أحمد اإلمبم ع  المغن  ف  قدام 

 .(5) «ببلفريضن  النبفلن  ب التبن خشني  :ذلن  كراه  ف  المعنى وكأن» :- 

 فنال الجمعن  صنلي  إذا» :لنه قنب  –  – معبوي  أن يايد ب  السبئ  ع و

ُلهب  توصن  ال أن :بذل  أمرنب الله رسو  فإن ،تخرج أو تتكلم حتى بصالة َتصو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 فينه هذا» :-  – النوو  اإلمبم قب  .(1) «نخرج أو نتكلم حتى بصالة صالة

 عن  لهنب يتحنو  أن يسنتح  غيرهنبو الراتبن  لنبفلن ا أن أصحببنب قبله لمب دلي 

 آخنر فموض  إالو ،بيته إلى التحو  أفضلهو ،آخر موض  إلى الفريض  موض 

 عن  النبفلن  صنورة لتنفصن و ،سنجوده مواضن  ليكثنر ،غيره أو ،المسجد م 

 يحصن  بينهمنب الفصن  أن إلنى دلين  «ينتكلم حتنى» :قولنهو ،الفريضن  صورة

 قننب و .(2) «أعلننم اللننهو ذكرنننبه لمننب ،أفضنن  ببالنتهننب  لكنن و ،أيضننًا بننبلكالم

 ،االلتبنب  من  األمن  طرينق إلى إرشبد هذا فف » :-  – حجر اب  الحبفظ

 لإلمننبم أن :األدلنن  مجمننو  منن  يؤخننذو المننذكورة األحبديننث تحمنن  عليننهو

 :األو  ،يتطننو  ال أو بعنندهب يتطننو  ممننب تكننون أن إمننب :الصننالة ألن ،أحننواال  

 النذ  هنذاو ؟يتطنو  ثنم المنأثور ببلنذكر التطنو  قب  يتشبغ   ه فيه اختلف

 حننديث الجمهننور حجنن و .بننبلتطو  يبنندأ الحنفينن  عننندو .األكثننر عمنن  عليننه

 إذا بن  ببلنذكر النبفلن و الفريض  بي  الفص  يتعي  ال :يهب  أن يمك و ،معبوي 

 ف  ثب  قد :قلنب ؟التنح  ف  الحديث يثب  لم قي  فإن ،كفى مكبنه م  تنح 

 فنن  بتهييننده المننأثور الننذكر تهننديم رج ويتنن ،(3) «تخننرج أو» معبوينن  حننديث

 ال التنن  الصننالة وأمننب» :-  – قننب  ثننم ،«الصننالة بنندبر الصننحيح  األخبننبر

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 ب  ،مكبن له يتعي  الو ،المأثور ببلذكر معه م و اإلمبم فيتشبغ  بعدهب يتطو 

  ..(1) « ..ذكرواو مكثوا شب وا إنو ،ذكرواو انصرفوا شب وا إن

 عن  أو ،يتأخر أو يتهدم أن أحدكم أيعجا» :مرفوعًا  هريرة أب  وع 

  ..(2) السبح  ف  يعن  «الصالة ف  شمبله ع  أو يمينه

 حنديثو ،المغينرة حديث على الكالم بعد –  – الشوكبن  اإلمبم وقب 

 مصناله عن  المصنل  انتهب  مشروعي  على يدالن والحديثبن” :هذا هريرة أب 

 الحنديث بنص اإلمبم أمب ،النواف  أفراد م  يفتتحهب صالة لك  فيه صلى الذ 

 ،الثنننبن  الحننديث فبعمننوم المنفننردو المننؤتم أمننبو ،الثننبن  بعمننومو ،األو 

 قننب  كمننب ،العبننبدة مواضنن  تكثيننر ذلنن  فنن  العلنن و ،اإلمننبم علننى ببلهيننب و

 أن تهتضن  العلن  هنذهو ...لنه تشنهد السنجود مواض  ألن ،البغو و البخبر 

 أفنراد من  يفتتحهنب صنالة لكن  ينتهن  أنو ،نفلنه موض  م  الفرض إلى ينته 

 أن عنن  النهنن " لحننديث ،بننبلكالم يفصنن  أن فينبغنن  ينتهنن  لننم فننإن ،النوافنن 

 (1) أعلنم تعنبلى لهوال (3) ."يخرج أو المصل  يتكلم حتى بصالة صالة توص 

  .(2) أحكمو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 :قبلن  –  – سنلم  أمِّ  لحنديث ،يسـرياً  السالم بعد مكانه يف ميكث -6

 يسيرا   مكثو ،تسليمه يهض  حي  النسب  قبم سلم إذا –^– الله رسو  كبن»

 قب  م  بيوته  فيدخل  النسب  فينصر  يسلم كبن» :لفظ ف و .«يهوم أن قب 

 ينفنذ لك  مكثه أن أعلم اللهو فأر  :شهب  اب  قب  .« الله رسو  ينصر  أن

  .(3) الهوم م  انصر  م  يدركه  أن قب  النسب 

 أحننوا  اإلمننبم مراعننبة الحننديث ،وفنن » :-  – حجننر ابنن  الحننبفظ قننب 

 اجتننب  فينهو ،المحنذور إلنى يفض  قد مب اجتنب  ف  االحتيب و ،المأمومي 

 عنن  فضننال   الطرقننبت فنن  للنسننب  الرجننب  مخبلطنن  كراهنن و ،الننتهم مواضنن 

 من  سنلم  إذا كن  اللنه رسنو  عهند فن  النسب  أن» النسب  فظول .(4) «البيوت

 فنإذا ،اللنه شب  مب الرجب  م  صلى م و –^– الله رسو  ثب و قم  الصالة

  .(5) «الرجب  قبم –^– الله رسو  قبم

                                                                                                                        



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 –  – جنند  بن  سنمرة لحنديث ،مسـل   إذا بوجهه املأمومني يستقبل -7

 صنلى إذا :لمعننىوا ،(1) “بوجهنه عليننب أقبن  صنالة صنلى إذا  النب  كبن” :قب 

 اإلمننبم اسننتدببر ألن ،بوجهننه المننأمومي  اسننتهب  سننلمو منهننب ففننرغ صننالة

 فبسنتهببلهم ،السنب  زا  الصالة انهض  فإذا اإلمبم  لحق هو إنمب المأمومي 

  .(2) أعلم اللهو .المأمومي  على الترف و الخيال  يرف  حيناذ

 أن السن  فم  ،دونهم المأمومون عليه يؤم  الذ  بالدعاء نفسه خيص ال -8

 ،الجمن  صنيغ  علنى ال ،اإلفنراد صنيغ  على يذكر بأن بلدعب ب نفسه يخص ال

 ،«خطبيننب  بنني و بيننن  ببعنند ؛اللهننم» : كهولننه بننبإلفراد فيننه السننن  ردو مننب إال

 الجمين  ألن ؛فيفرده ..السجدتي  بي  الدعب و ،«خطبيب  م  اغسلن  ؛اللهم»

نب عبند يؤم ال» :-  - الله رسو  قب  .هنبك بهوله مأمورون  نفسنه فنيخص ،قوم 

نب األولنى بن  ،(3) «خبنهم فهد فع  فإن ،دونهم ببلدعب  ا كنبن إن أيض   أن منفنرد 

 أصندقب هو إخواننهو أوالدهو أمهبتنهو آبنب هو نفسنه فينو  ،الجم  بصيغ  يأت 

  .دعبئه برك  ينبلهمو ،ببلدعب  فيعممهم ،الصبلحي  المؤمني 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
ــع مكــان يف يصــلي ال -9 ــأمومني عــن جــد ًا مرتف  بعنن  معننه يكننون أن إال امل

 األسنف  فن  النذ  هو اإلمبم كبن إذا يكره فال المأموم أمب ،حرج فال الصفو 

(1).  

  ..(2) املأمومني مجيع عن فيه يسترت مكان يف يصلي ال -11

 –  – عبئشن  لحنديث ،الهبلن  مسنتهب  السالم بعد القعود يطيل ال -11

 ،السالم من و السالم أن  اللهم” :يهو  مب مهدار إال يهعد ال النب  كبن :قبل 

 فن  تهندم كمنب بوجهنه الننب  يسنتهب  ثنم (3) “اإلكنرامو الجنال  ذا يب تببرك 

  .(4) –  – سمرة حديث

 حنرج ال ،شنمبله ع  تارةو ميينه عن تارة السالم بعد الناس إىل ينصرف -12

 يجعن  ال» :قنب  –  – مسنعود بن  اللنه عبند لحنديث ،ذل  م  ش   ف 

نًا أن ر ين صنالته من  شنياًا للشيطبن أحدكم  عن  إال ينصنر  ال أن علينه حه 

 منب أكثنر» :مسنلم لفنظو .“يسبره ع  ينصر  كثيرا   – –النب  رأي  لهد ،يمينه

                                                 



 

 
 

 الصالة املبحث الثاني:آداب اإلمام يف                          
 :قنب  –  – أنن  وع  .(1) «شمبله ع  ينصر – ^– الله رسو  رأي 

 رواين  فن و .“يميننه عن  ينصنر  –^– اللنه رسنو  رأين  منب فنأكثر أنب أمب»

  .(2)«يمينه ع  ينصر  كبن» :لمسلم

 كننبن –^– النبنن  أن بينهمننب الجمنن  وجننه» :-  – النننوو  اإلمننبم قننب 

 ،يعلمنه فيمنب األكثنر أننه اعتهد بمب احدو ك  فأخبر ،هذا تبرةو ،هذا تبرة يفع 

 اقتضنبهب التن  الكراهن  أمنبو ،منهمنب احدو ف  كراه  الو ،جوازهمب على فد   

 إنمنبو ،الشمب  أو اليمي  ع  االنحرا  أص  بسب  فليس  مسعود اب  كالم

 منن  احندو جنو و اعتهنند من  فنإن ،مننه البنند ذلن  أن ينر  منن  حنق فن  هن 

نًا أن ير  :قب  لهذاو ،مخط  األمري  نًا رآه من  ذم فإنمنب ،علينه حه   ،علينه حه 

 جه  ف  ينصر  أن يستح  لك  ،األمري  م  احدو ف  كراه  ال أنه مذهبنبو

 الحبجن  فن  الجهتنبن سنتوتا فنإن ،شنمبله أو يميننه عن  كبن  سوا  ،حبجته

 بنب  فن  اليمني  بفضن  المصنرح  األحبدينث لعمنوم أفض  فبليمي  عدمهبو

 فيهمنب يهنب  قندو ،الحنديثي  هنذي  فن  الكنالم صوا  هذا .نحوهبو المكبرم

  ..(3) «أعلم اللهو ،الصوا  خال 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 المنأمومي  يحنث أن لإلمنبم ُيستح    :تعليمهمو املأمومني أحوال مالحظة -13

 المصنلي  ينبِّنه أنو ،أركبنهنب إتمنبم علنى المحبفظ و الصالة ف  و الخش على

 .(1) األولنى يخنبلف منب مننهم رأ  إن سنيمب الو ،الصنالة بأحوا  يتعلق مب إلى

 مسنببهته فن  أو الصنالة إقبمن  فن  أخطنأ المصلي  أحد رأ  إذا –  –النب  كبن

 لجمين  العبمن  الموعظن  طرينق عن  يكنونو ،الصنالة انهضب  بعد علَّمهو نبَّهه

 فلمننب ،يننوم ذات –^– اللنه رسننو  بننب صننلى :قننب   أنن  فعنن  ؛المصنلي 

 تسنبهون  فنال إمنبمكم إنن  الننب  أيهب» :فهب  بوجهه علينب أقب  الصالة قضى

 منن و أمننبم  أراكننم فننإن  ببالنصننرا  الو ببلهيننبم الو ببلسننجود الو بننبلركو 

 قلنيال   لضنحكتم رأين  منب رأينتم لنو بيده محمد نف  والذ » :قب  ثم «خلف 

ا لبكيتمو   .(2) «النبرو الجن  رأي » :قب  ؟الله رسو  يب رأي  مبو :قبلوا «كثير 

 مننب يعلمهننم أن المننأمومي  اسننتهبب  فنن  الحكمنن  :قينن  :حجننر ابنن  قننب 

 الموعظن و التعلنيم قصند من  حبله مث  بم  يختص هذا فعلى ،إليه يحتبجون

(3).  

 الصنالة بنأمور جهن  أو مخبلفن  المصنلي  م  رأ  إذا فإنه ؛اإلمبم وكذل 

 زجنر بندون اللني  األسنلو و الحس  ببلهو  يعظهمو يعلمهم فإنه أحكبمهبو

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني:آداب اإلمام يف الصالة                          
 قدمنب حتى خرجنب :قب   شيببن ب  عل  فع  ؛–^– ببلنب  تأسي ب تعنيف أو

 يهنيم ال رجنال   عيننه بمنؤخرة فلمن  ،خلفه صلينبو فببيعنبه  الله رسو  على

 :قنب  الصنالة  النب  قضى فلمب ،السجودو الركو  ف  - صلبه :يعن  - صالته

  .(1) «السجودو الركو  ف  صلبه يهم لم لم  صالة ال :المسلمي  معشر يب»

 فجعن  – ^–النبن  خلنف رجن  صنلَّى :قب   الخدر  سعيد أب  وع 

 :قنب  الصنالة – ^–النب  قضى فلمب ،يرف  أن قب  يرف و ،يرك  أن قب  يرك 

 :قب  .ال أم ذل  تعلم أعلم أن أحبب  ،الله رسو  يب أنب :قب  « هذا؟ فع  م »

نهو .(2) «فنبرفعوا رفن  إذاو ،فنبركعوا اإلمنبم رك  إذا ،الصالة خداج اتهوا»  وجَّ

نب اللنه زادك» :بهوله الصف إلى يص  أن قب  رك  الذ  الصحبب َّ   النب     حرص 

  .(3) «تعد الو

   

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: آداب املأموم يف الصالة                          
 

 

 الصالة في المأموم آداب :الثالث المبحث
   :اآلت  النحو على

 – هرينرة أب  لحديث ،الوقبرو السكين  عليهو يسرع فال اإلقامة مسع إذا -1

 الصننالة إلننى فبمشننوا اإلقبمنن  سننمعتم إذا» :قننب –^ –النبنن  عنن  – 

 فننبتكم مننبو فصننلوا أدركننتم فمننب ،تسننرعوا الو ،الوقننبرو السننكين  علننيكمو

 تمشنون أتوهنبو ،تسنعون تأتوهنب فنال الصالة أقيم  إذا» :لفظ ف و .«فأتموا

  .(1) «فأتموا فبتكم مبو ،فصلوا أدركتم فمب السكين  عليكمو

 انتهنى أنه – – بكرة أب  لحديث ،الصف يف الدخول قبل يركع ال -2

 ذلنن  فنذكر ،الصننف إلنى يصنن  أن قبن  فركنن  راكن  وهننو–^ –النبن  إلنى

  .(2) «تعد الو حرصًا الله زادك» :فهب  –^–للنب 

 – قتنبدة أب  لحديث ،اإلمام خيرج حتى الصالة أقيمت إذا املأموم يقوم ال  -3

 حتنى تهومنوا فنال الصنالة أقيمن  إذا» :–^– الله رسو  قب  :قب  – 

  .(3) «السكين  وعليكم» :للبخبر  لفظ ف و .« [خرج  قد] ترون 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: آداب املأموم يف الصالة                          
 –  – اللنه عبند بن  جنببر لحنديث ،احلاجة عند اإلمام صوت يبلغ  -4

 رسنو  كبنر فنإذا خلفنه بكنر أبنوو الظهنر –^– اللنه رسنو  بنب صلى» :قب 

 ك – عبئش  ع  مسلمو البخبر  ف  أصلهو .(1)«ُيسمعنب بكر أبو كبَّر– –الله

 قبعندا   يصنل  –^– اللنه رسنو  كبنو قبئمًا يصل  بكر أبو وكبن» :فيهو –

 فن و .«بكنر أبن  بصنالة الننب و ،–^– اللنه رسنو  بصالة بكر أبو يهتد 

 «التكبينر يسنمعهم بكر أبوو ببلنب  يصل  –^– النب  نوكب» :لمسلم لفظ

(2).  

 ربننب اللهنم أو ،الحمند لن و ربننب أو “احلمد لك اربن” اإلمام خلف يقول  -5

 – هرينرة أبن  لحنديث ،“حمنده لمن  اللنه سنم ” اإلمبم قو  بعد الحمد ل 

 لنن  ربنننب :فهولننوا حمننده لمنن  اللننه سننم  قننب  وإذا» :فيننهو يرفعننه –

 اللنه سم  :اإلمبم خلف الهوم يهو  ال” :الشعب  عبمر لهو و ،(3) « ..الحمد

  .(4)«الحمد ل  ربنب :يهولون لك و ،حمده لم 

 بن  سنه  لحنديث ،أفضـلهم  املأمومون قدَّم ظاهرًا تأخرًا اإلمام تأخر إذا -6

– ^– النبن  ذهن  حينمنب بكنر ألبن  –  – الصنحبب  تهنديم ف  سعد

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: آداب املأموم يف الصالة                          
 الصحبب  تهديم ف  شعب  ب  المغيرة ثلحديو ،(1)فتأخر عمر بن  بي  يصل 

 فهننب  ،الفجننر صنالة بهننم فصننلى ،تبنوك غنناوة فنن  عنو  بنن  الننرحم  لعبند

  .(2) «أصبتم قد أو أحسنتم» :– ^–النب 

 –  – هرينرة أب  لحديث ،املكتوبة إال يصلي فال الصالة أقيمت إذا  -7

  .(3) «المكتوب  إال صالة فال الصالة أقيم  إذا» :قب – ^– النب  أن

 لحنديث ،يخنرج أو بكنالم بينهمنب يفصن  حتنى املكتوبة مكان يتطوع ال -8

نُلهب فال الجمع  صلي  إذا :له قب  أنه معبوي  ع  يايد ب  السبئ   بصنالة َتصو

 صالة نص  ال أن» :بذل  أمرنب –^– الله رسو  فإن ،تخرج أو تتكلم حتى

  .(4)«نخرج أو نتكلم حتى بصالة

 لحنديث ،الننب  اإلمنبم يسنتهب  حتنى تظنرين بن  اإلمام قبل ينصرف ال -9

 أقبن  الصنالة قضنى فلمنب يومنًا بهنم صنلى –^– النبن  أن –  – أن 

 الو ،بنبلركو  تسنبهون  فنال إمنبمكم إنن  الننب  أيهنب» :فهنب  بوجهه عليهم

 ينصننر  ال أن فيسننتح  .(1) « (5) ببالنصننرا  الو ،ببلهيننبم الو ،ببلسننجود

                                                 

 



 

 
 

 املبحث الثالث: آداب املأموم يف الصالة                          
 أن إال ،فيسننجد سننهوا   يننذكر لنناال ،بلنن اله عنن  إمبمننه انصننرا  قبنن  المننأموم

 ببنصنرا  بنأ  فنال ،الهبلن  مسنتهب  الجلنو  إطبل  ف  السن  إمبمه يخبلف

  .(2) حيناذ   المأموم

 –– أنن  لحنديث ،حلاجـة  إال السواري بني صف يف يصف ال -11

 – قنرة لحديثو ،(3) « –^– الله رسو  عهد على هذا نته  كنب قد» :قب 

 ،– –اللنه رسنو  عهند علنى السنوار  بني  نصنف نأ ُننهى ُكن ب» :-

  .(4) «طردا   عنهب نطردو

 – هرينرة أبن  لحنديث ،يدركـه  حـال  أي على سبقه إذا اإلمام مع يدخل -11

  ..(5) «فأتموا فبتكم مبو فصلوا أدركتم فمب» :فيهو يرفعه – 

                                                                                                                        

‘



 

 
 

 املبحث الثالث: آداب املأموم يف الصالة                          
 النرحم  عبد لحديث ،فيها إال يصلي ال املسجد يف بعينها بقعة يالزم ال -12

 افتنراشو ،الغنرا  نهنرة عن » :ثالث ع  نهى –^– الله رسو  أن شب  ب 

  ..(1) «البعير يوط  كمب للصالة المهبم الرج  يوط  أنو ،السب 

 يايند بن  المسنور لحديث ،القراءة يف عليه ُلبِّس إذا اإلمام على الفتح -13

 –اللنه رسو  شهدت :لفظ ف و ،–^– الله رسو  أن :-  – المبلك 

 تركن  ،الله رسو  يب :رج  له فهب  ،يهرأه لم شياًا فترك ،الصالة ف  يهرأ –

 ُأَراهنب كنن  :قب ] ؟«أْذَكْرَتنويهب هال» :–^– الله رسو  فهب  ،كذاو كذا آي 

 فيهنب فهنرأ صنالة صنلى –^ –النبن  أن عمنر بن  اللنه عبد ع  .(2) [نسخ 

 فمنب» :قنب  ،نعم :قب  ؟«معنب أصلي » :ألب ٍّ  :قب  انصر  فلمب ،عليه َفُلبوَ  

  .(3) ؟«منع 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: آداب املأموم يف الصالة                          
 :فينهو ،يرفعنه –  – هرينرة أبن  لحنديث ،(1) اإلمام قدَّام يصلي ال -14

 غينر فن  ذلن  أن :– –المنرداو  ذكنرو .(5) «بنه لينؤتمَّ  اإلمبم ُجع  إنمب»

 ذراعني  علنى منهنب اإلمنبمو الكعب  حو  استداروا إذا المأمومي  فإن ،الكعب 

 :شنرحه فن  قنب  المجد أن ذكرو ،صالتهم صح  ذرا  على له المهببلونو

 فن  كنبنوا إذا هنذا .إجمبعنًا صنح  :المعنبل  أبو قب و .خالفًا فيه أعلم ال

 تعبلى اللهو .(3) عليه المأمومي  تهدم يجوز فال جه  ف  كبنوا إذا أمب ،جهبت

  .(4) أحكمو أعلم

 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
  

 

 طلوبةم صفات :رابعال المبحث
 

 :الرمحةو احللم :األول املطلب
 زاننه إال شن   فن  صنبر منب الرفنق فإن حليمًا رفيهًا اإلمبم يكون أن ينبغ  

  :الحديث بذل  جب  كمب شبنه إال ش   م  ا نُ  الو

 ،(1) «شننبنه إال شنن   منن  ينننا  الو زانننه إال شنن   فنن  يكننون ال الرفننق إن»

 ،اللنه يحبهنب حميندة خصل  الحلمو ،المهصود يحص و الهلو  تلي  لرفقببو

 :الهني  عبند ألشنج قنب  –^ –النبن  أن :مسنلم رواه الذ  الحديث ف  كمب

 إيمبنين  خصنل  فبلرحمن  .(2) «األننبةو الحلنم اللنه يحبهمنب خصنلتي  في  إن»

 اللنه ينرحم إنمنبو ،النرحيم النرحم  فهو تعبلىو تببرك الر  صفبت م  ه و

  .الرحمب  عببده م 

 قلن  فن  الرحمن  تسنتهر حني و ،السنعبدة ينببي  الهل  ف  تفجر والرحم 

 فن و قلبنه مجنبم و مشنبعرهو تصنوراته فن  عجين  كبمن  تحو  فيه يتم بشر

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ) :ىتعنبل قنب  الحيبة هذه ف  مهقيَ و موازينهو اتجبهبته

 .[5 :فننننننننننننبطر] (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 طلبهنب من  يفهندهبو الله بمرضبة طلبهب م  يجدهب معدوم  غير موجودة الله رحم و

 الصننف  هننذه منهننب عنندة بصننفبت–̂ – محمنندا نبيننه تعننبلى اللننه صننفو قنندو .بمعصنيته

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ) :تعنبلى قنب  العظيم 

  .[652 :وب الت] (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 حولنه الننب  ليجمن  الهلن  رقينق ًالين ن يكنون أن المسنجد إلمنبم ينبغ و 

 حنوائجهمو ننوائبهم فن  معه وقوفهو ،علمهو مسبعدتهو ،عطفه م  فيستفيدوا

  .المسجد برسبل  يتعلق فيمب يشبورهم أن ينبغ و

 تعبلى قب  كمب كله ذل  م  األعلى المهبم ف  –^– الله رسو  وكبن

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ) :عنه

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

  .[651 :عمران آ ] (چ

 من و الحن  أهن و المسنجد لجمبعن  قبئند إمنبمو معلنمو داعين  المسنجد إمبمو 

 الهنندوة فهننو قنندوة – ‘–اللننه رسننو  فنن  لننه يكننون أن فيجنن  مسننجده يرتننبد

   .الهبدةو  لألم األعلى المث و ،الحسن  األسوةو ،الصبلح 

 من  شن   مننه بندر من  شخصي و ،النب  نفسيبت اإلمبم يعر  أن وينبغ 

 لنو العكن  علنىو ،تأثير أيمب المدحو الثنب  فيه يؤثر م  النب  م  فإن ؛الخطأ



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 يكنون أن لاامنًا فكنبن ،الشندة إال معنه يجد  ال م  النب  م و ،جرزُ  أو ب و

  .ثمراتهب اإلمبم  ؤت ت حتى ؛فراس و ،خبرةو ،حنك و ،علم ذا اإلمبم

  :الصادق اإلمام :الثاني املطلب 

 أو الجمعن  خطبن  فن  ذلن  أكنبن سوا    يهو  فيمب صبدقًا اإلمبم يكون أن يج  

 فهند .بنبلنعيم الفنبئاي  المهتندي  الصنبدقي  من  ليكنون الموعظن و النذكر حله  ف 

 إلننى يهنند  البننر إنو البننر إلنن  يهنند  الصنندق إن» -^- النبنن  عنن  الحننديث جننب 

 إلنى يهند  الكنذ  إنو ،صنديهب اللنه عنند يكتن  حتنى ليصندق الرجن  إنو الجن 

 اللنه عنند يكت  حتى ليكذ  الرج  إنو ،النبر إلى يهد  الفجور إنو الفجور

  .(1) «كذابب

 الهنو و اللنه على الكذ  الفر  أفر و الكذ  أعظمو بال و شر والكذ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ) :تعنبلى اللنه قنب  .علنم بال عليه

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 بنبألدنى بندأت النذنو  أعظنم جمعن  الكريمن  اآلي  فهذه ،[00 :األعرا ]

  .شرعهو صفبتهو أسمبئه ف  علم بال الله على الهو  هوو فبألعلى

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 هنوو ،النذنو  أقنب و الكنذ  أعظم م - ^- الله رسو  على والكذ 

 ع  البخبر  رواه الذ  الحديث ف  كمب ببلنبر صبحبهب وعدتُ  الت  الكببئر م 

 أقن  لنم منب علن  يهن  من » :هو ي -^- النب  سمع  :قب  األكو  ب  سلم 

 فن  الترغين  لغنرض نين   ْس ُح  ع  كبن لوو حتى ..(1)«النبر م  مهعده فليتبوأ

 ب ُقن فهنذا الوعنب  بع  يفع  كمب الصبلحبت عم  على النب  حثو الخير

 فن  يندخ و ،غنبنم غينر آثنمو منأجور غينر منأزور قبئلهو هداي  الو فيه خير ال

  .ديثالح ف  المذكور الشديد الوعيد

  :السرتو األمانة :الثالث املطلب 
 ف  أمينًا يكون أن آنفب ذكرنبهب الت  الصفبت هذه م  اإلمبم على يج  

 ،ببلشبئعبت األخذ ف  يتعج  الو األخببر صح  م  يتثب و يتبي  الكلم  نه 

 ٺ ٺ) :قوله ف  بذل  تعبلى الله أمرنب قدو ،موثوقب قوال إال يعتمد الو

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 الستر ف  يببلغب أن الخطي و اإلمبم على يج و .[1 :الحجرات] (ڦ

 يتب  م و ،اآلخرةو الدنيب ف  الله ستره مسلمًا ستر فم  ،الشبئعبت يحذراو

 الله قب  ،رحله جو  ف  لوو يفضحه حتى عورته الله يتب  المسلمي  عورات

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ) :تعبلى

  .[61 :النور] (مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

 ،للمنأمومي  خيبنن  يعتبنر الجمبعن  صالة ف  لنفسه اإلمبم دعب  ه  :سؤا 

  ؟جبئا ذل  ه و

 ؛الجمبعن  صنالة فن  المنأمومونو اإلمبم فيه يشترك الذ  الدعب  :الجوا 

 يخنص أن لإلمبم فيه يكره الذ  هو ،المأمومون يؤم و ،يدعو اإلمبم أن :يعن 

 َقنبَ   :قنب  –– َثْوَبنبنَ  َعن ْ  جنب  لمب ذل و ،المأمومي  دون ببلدعب  نفسه

ننهو  َرُسننوُ   نن    اَل  َثنناَلث   » :-^- اللَّ ََحنند   َيحو ننب َرُجنن    َيننُؤم   اَل  :َيْفَعَلُهنن َّ  َأنْ  ألو  َقْوم 

َعب و  َنْفَسهُ  َفَيُخص    َقْبنَ      َبيْ  َقْعرو  ف  َينُْظرُ  اَل و .َخبَنُهمْ  َفَهْد  َفَعَ   َفإونْ  ،ُدوَنُهمْ  بوبلد 

    ُهوَ و ُيَصلِّ  اَل و .َدَخَ   َفَهْد  َفَعَ   َفإونْ  ،َيْسَتْأذونَ  َأنْ 
َف  َحتَّى َحهو  علىو .(1) « َيَتَخفَّ

 دعنب  فن  نفسنه يخنص أن :أوال ذكرننبه منب بنه فنبلمراد ،الحديث ثبوت تهدير

  .فيه المأمومون يشبركه

 ينؤم   لرجن  يحن  ال » :-^- قولنه عن   تيمي  اب  اإلسالم شي  ا ُس  

 لإلمنبم يسنتح  ه  ،« خبنهم فهد فع  فإن دونهم ببلدعب  نفسه فيخص قومب

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 كنبن أننه -^- النبن  عن  صن  هن و ؟المأمومي  يشرك أن الله دعب كلمب أنه

  :فأجب  ؟هذي  بي  الجم  فكيف ؟دونهم صالته ف  بدعبئه نفسه يخص

 :-^- للنبنن  قننب  أنننه –– هريننرة أبنن  عنن  الصننحيحي  فنن  ثبنن  »

 بينن  ببعند اللهنم :أقنو  :قنب  ؟تهو  مب الهرا ةو التكبير بي  سكوت  أرأي )

 خطبينب  من  نهنن  اللهنم .المغنر و المشرق بي  ببعدت كمب خطبيب  بي و

 الثلجو ببلمب  خطبيب  م  اغسلن  اللهم .الدن  م  األبي  الثو  ينه  كمب

 ،إمبمنب كنبنو خبصن  لنفسنه دعنب أننه فن  صنري  صحي  حديث فهذا « البردو

 للنذ  جه و جه و » :أوله الذ  االستفتبح – – عل  حديث كذل و

 ،أننن  إال الننذنو  يغفننر ال فإنننه لنن  فننبغفر - فيننه - األرضو السننموات فطننر

 سنياهب عنن  اصنر و ،أنن  إال ألحسننهب يهند  ال األخنالق ألحس  اهدن و

 يهنو  نكنب أنه الصحي  ف  ثب  كذل و .« أن  إال سياهب عن  يصر  ال فإنه

 لمنب معطن  الو أعطين  لمنب منبن  ال » :قولنه بعند الركنو  من  رأسنه رف  بعد

  .« منع 

ن  التشهد بعد دعبئه ف  المأثورة األحبديث هذه جمي و  ن و فعلنه مو  أمنره مو

 ،جهننم عنذا  من  ب  أعوذ إن  اللهم » :كهوله ،اإلفراد لفظ إال فيهب ُينَه  لم

  .« الدجب  المسي  فتن  م و ،الممبتو المحيب فتن  م و ،الهبر عذا  م و



 

 
 

 ث الرابع: صفات مطلوبةاملبح                          
 منن و ،حذيفنن  حننديث منن  السننن  فنن  هننوو السننجدتي  بنني  دعننب ه كننذاو 

 ،بحذيفن  أحندهمب ،إمبمنب فينه– ^– النبن  كنبن كالهمبو ،عبب  اب  حديث

 ،« لنن  اغفننر ر  ،لنن  اغفننر ر  » :حذيفنن  حننديث و .عبننب  بننبب  اآلخننرو

 « ارزقنن و ،عنبفن و ،اهندن و ،ارحمن و ،ل  اغفر » :فيه عبب  اب  حديثو

   .هذا نحوو

 فن  يندعو اإلمنبم أن علنى تند  السنن و الصنحبح ف  الت  األحبديث فهذه 

 ينرون حيث ،ذل  مث  على العلمب  اتفق كذل و .اإلفراد بصيغ  األمكن  هذه

  .األدعي  هذه مث  يشر  أنه

 دعب الن بنه فبلمراد :- ص  إن - المذكور الحديث أن  تبي   ذل  ُعر  وإذا

 قنب  ،داعيب كبن أمَّ َ  إذا المأموم فإن ،الهنوت كدعب  :المأموم عليه يؤمِّ ُ  الذ 

  (ٻ ٻ ٻ ) :هبرونو لموسى تعبلى الله

ن نب المنأموم كنبن إذاو .ينؤمِّ ُ  اآلخنرو يدعو أحدهمب كبنو ،  دعنب  علنى مؤمِّ

 ٹ ٹ) :قولنه فن  الفبتحن  دعنب  فن  كمنب الجمن  بصنيغ  فيدعو ،اإلمبم

 لهمنب يندعو اإلمبم أن العتهبده أمَّ  إنمب المأموم فإن ،  (ڤ ٹ

  .جميعب
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 بعند منبو ،كبالسنتفتبح ،لنفسنه إنسنبن كن  فيهنب يندعو التن  المواضن  فأمب

 (1) « لنفسنه يندعو فبإلمنبم ،لنفسه يدعو المأموم أن فكمب ،ذل  نحوو ،التشهد

  .ببختصبر انتهى

  :وباحمب ُكن :الرابع املطلب 

 قب  ،يكرهونه بهوم الصالة م  اإلمبم بتحذير الشرعي  النصوص ردتو قد

 امنرأةو ،يرجن  حتنى اآلبنق العبند :آذانهنم صنالتهم تجنبوز ال ثالث  » :–^–

 متهنند   قنندو ،« كننبرهون لننه هننمو قننوم إمننبمو ،سننبخط عليهننب زوجهننبو ببتنن 

 ُترفنن  ال ثالثنن  » :قننب – ^– النبنن  عنن  ، عبننب  ابنن  عنن و ،تخريجننه

 متهند   قدو .(2) « ...كبرهون له همو قوم أم رج  :شبرا   ر وسهم فوق صالتهم

 الجمبعن  كنبن فإذا ،بحق الجمبع  أكثر يكرهه م  إمبم  ف  ذل  ع  الحديث

 أو الجهن  أو الظلنم أو الكنذ  من  فينه منب :مثن  ديننه ف  ألمر اإلمبم يكرهون

 العلمو الصدق حيث م  دينه ف  منه أصل  آخر يحبونو ،ذل  نحوو ،البدع 

 بيننه كنبن إذا كنذل و .ينؤمهم أن يكرهوننه لمن  يجنوز ال فإننه ،الدي  كمب و

 المهصنود ألن ،ينؤمهم أن ينبغن  فنال ،المنذاه و األهنوا  أه  عداوة بينهمو

 فتختلننف تختلفننوا ال » :-^- قننب  قنندو ،االئننتال و االجتمننب  ،ببلصننالة
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 لنه فينبغ  ،بينهمو بينه خصي ش لعداوة يكرهونه كبن لو كذل و .(1) « قلوبكم

 أو ،ببلصنالة المخلن  لسنرعته را هو يخشنعون ال كنبنوا إنو ،إمنبمتهم يترك أن

 بن  حسننًا لني  صوته كبن أو ،الشرع  العلم النب  تعليمه عدمو علمه لعدم

 عن  لتنأخره أو ،الننب  من  أخالقنه لسنو  أو ،ذلن  ألجن  النب  أكثر يكرهه

 ،لإلمبمن  صنالحيته لعندم بغينره يغينر أن ننب ال رأ و ،غيببنه كثنرةو ،مسجده

 األحبدينث فن  النوارد الشنديد الوعيند من  خوفًا اإلمبم  يترك أن له فبألفض 

 ،بنبلمعرو  ينأمرهمو ،السنن  يهنيم ألنه يكرهونه كبنوا إذا أمب .الشريف  النبوي 

 كفن  اإلمنبم علنى لي و ،عليهم فبإلثم ،لذل  ابغضوهو ،المنكر ع  ينهبهمو

  .(2)ذل  م 

 يخشنوهو ،تعنبلى اللنه يتهنوا أن المأمومو اإلمبم على يج  حب  ك  علىو 

 الشننحنب  تننركو ،التهننو و البننر علننى يتعننبونوا أن علننيهمو ،عذابننه يخننبفواو

  .غيرهبو الحابي و الهبلي  التعصببتو لألهوا  تبعًا البغضب و

 ،مي المنأمو حنق يراع و ،لجمبعته ينص و تعبلى الله يتق أن اإلمبم وعلى

  .شعورهم يحترمو ،عليهم يشق الو
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 يهنندرواو ،يحترمننوهو ،اإلمننبم حننق يراعننوا أن المننأمومي  علننى يجنن  كمننب

 إالو اسنتجب  فنإن ،سنرا   ينبصنحوه أن أمنرا   أو لهنًاُخ  مننه كرهوا إنو ،شعوره

  .ذل  حيب  منبسبًا تراه مب التخبذ المختص  للجهبت أمره رفعوا

 ،للكراه   مظن  و ،للنب  سخري  نفسه م  يجع  الله هداهم األئم  بع و 

 حتننى اآلخننري  منن  التحنندث فنن  ألسننلوبه أو ،الهبنني  بلبسننه ذلنن  يكننونو

 يهنرأ بعضنهمو ،الننب  يكرهنه حتنى يشنتمو يسن  تنراه بعضهمو ،يستهجنوه

 يملنون الننب  يجعن  ممنب ،األسنبو  أيبم طو  على معينبت آيبت النب  على

 أالو ،األحنوا  تلن  يراعن  أن اإلمنبم على  فينبغ ،تعبلى هالل كالم م  ال ،منه

   .الكراه و الري و التهم مواط  ف  نفسه يوق 

 أن بنأ  فال ،ثالث  أو ،اثنبن أو ،احدو كرهه إذا » :سفيبنو أحمد اإلمبم قب 

  .(1)« الهوم أكثر يكرهه حتى بهم يصل 

 ين الحنف قنو  هنوو ،يكرهوننه قومنًا يؤم أن اإلمبم على يحرم تهدم مب فعلى

 :الراج  هوو (2)غيرهمو الشوكبن و

 صراحتهب.و أدلتهم لصح   .6
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 إلنى مننه صنبر  هننبك لني و التحنريم النهن  ف  األص  ألن .5

 الكراه .

 المنر  إن بن  الشنر ، فن  هنبم مهصند التوافنقو االجتمب  ألن .0

 االجتمب و االئتال  الرأ  على حفبظب مرجوح رأ  إلى يتنبز 

  :خطيبا ُكن :اخلامس املطلب

 فنن  المنؤثرة الخطببن  علنى قدرتنه ،اإلمننبم إليهنب يحتنبج التن  الصنفبت من 

 ذل و ،إليهب التنبيهو بيبنهب إلى النب  يحتبج الت  ببألمور ُيعنىَ  أنو ،السبمعي 

 فن  يندور ممنب بيننه علنى يكون حتى ،أحوالهم يتعر و ،يخبلطهم أن يهتض 

  .المجتم 

 ألن ،منهنب فنبلمهم بألهمبنو ،ببألحنداث ملمنًا كنبن الجمعن  ينوم جب  فإذا 

 فيهنب للخطين  ينصنتونو ،لسنمبعهب المسلمون يجتم  ،فرص  الجمع  خطب 

 رسننو  كننبن " :قننب  –– جننببر رو  قنندو ،سننواهب فنن  يوجنند ال إنصننبتًا

 مننذر كأننه حتى ،غضبه اشتدو ،صوته عالو ،عينبه احمرت خط  إذا – –الله

 يهنرنو «كهنبتي  بع السنو أنب عث بُ » :يهو و ،مسبكمو صبحكم :يهو  جيش

 اللنه كتب  الحديث خير فإن بعد أمب» :يهو و ،الوسطىو السببب  :أصبعيه بي 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 «ضنالل  بدع  ك و ،محدثبتهب األمور شرو ،–^– محمد هد  الهد  خيرو

(1).  

 عن  يسنأ  الو ،خبرجنهو المسجد ف  ببلمصلي  يختلط ال الذ  اإلمبم إن 

 فن  الننب  إلنى سيتحدث ألنه ،فبدتهمإ على يهدر ال ،لهم يطرأ مبو ،أحوالهم

 ،خسنبرة أ  الننب  علنى خسنبرة ذلن  فن و ،منهنب غيرهب إلى أحوج هم أمور

   .للنب  الله أنا  مب لبيبن األوقبت أثم  م  لوق  فواتو

 المعنبن  يمي  الذ  أو ،نفسه ف  عمب التعبير ع  العبجا الخطي  وكذل 

نى أن يجن  ،صنلي الم رقنب  علنى نوْينرا   يعتبنر الميت  بألفبظه  ،ُينَحنى أو ،يتنح 

  .(2) المستمعي و المصلي  يفيد الذ  الكف  الخطي  محله ليح 

 النذ  المسجد إلى يتسببهون النب  فإن ،ذل  يؤيد اآلن المشبهد الواق و 

 ديننهم أمنور فن  لهنم يحندث منبو ،الننب  بنأحوا  مهتمًا مؤثرا   خطيبه يكون

 من  األبعند المسنجد إلنى ينذهبونو ،نهمم الهريب  المسبجد يتركون ،دنيبهمو

 نفسن  ضن  :المنؤثر غينر للخطي  حبلهم بلسبن يهولون كأنهمو ،ذل  أج 

  .ألهله المنبر د و ،المصلي  صفو  ف  فردا   ،مكبن  ف 
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 افين و جعلهب على يحرصوا أنو ،ببلخط  يعتنوا أن الجوام  ألئم  وينبغ 

 من  يتحههنوا أنو ،التكرار وايتجنب أنو ،العصري  المشبك  تعبلج ،ببلمطلو 

 األحبديننث يتجنبننوا أنو ،الخطبنن  أثنننب  بهننب يستشننهد التنن  األحبديننث صننح 

 بهنب االستشنهبد المراد اآليبت بضبط يعتنوا أن عليهمو .الموضوع و الضعيف 

 الخطبن  تكون أنو ،نحوهبو الجمبع  على تلهى كلم  م  ،غيرهبو الخطب  ف 

– النبنن  علنى الصنالةو (الشنهبدتبن) و ،لنهال حمند :هن و ،ألركبنهنب مسنتوفي 

 له بد ال المسجد خطي و .(1) الهرآن م  آي  قرا ةو الله بتهو  الوصي و ،–^

 ‰ محمند الحبين  لمنبنر أهنال يكنون كن  صفبتو مهومبت م 
(2).  

  :أصابهم ما على الصابرينو :سادسال املطلب 

 فنإن موقفنه فن  إلمبمن ا شنر  ليسنتحق ؛اليهي و ببلصبر يتحلى أن لإلمبم ينبغ  

 ٱ) :تعنبلى قنب  .الندي  فن  اإلمبم  مرتب  إلى العبد يوصالن اليهي و الصبر

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 يراعننن  أن اإلمنننبم علنننى الواجننن و ،[50 :السنننجدة] (ٺ ٺ ٺ ٺ
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 الكبيننر حننق يراعنن و ،عنندمهب منن  الصننالة إطبلنن  حيننث منن  جمبعتننه أحننوا 

 يحتنرم ،همحينب االبتسنبم  تفبرق ال ،مالتبس   كثير ،ببشًا هبشًا يكون ،الصغيرو

 ينهنىو بنبلمعرو  ينأمر ،التوجينهو النصن  دائم ،يجلهمو رهمهد  يُ و ،الجمي 

  .المنكر ع 

 كلمنبت لنه تكنون ،سفهب همو صبيبنهم يتحم و ،النب  أذ  على ويصبر

 ،النسنب و للرجنب  ،إرشنبدي  توجيهنبتو ،اآلخنرو الحني  بني  خواطرو يومي 

 الت  الهبدف  المسببهبت ف  يشتركو ،حيه أله  الهرآن تحفيظ بتبحله يهتمو

 فهننو ،علننوا  و همنن و نشننبطًا ،اإلمننبم دأ  هكننذاو ،النننب  علننى بننبلنف  تعننود

  .به الله نف  ح  أينمب كبلغيث

 أن اللنه فنسنأ  ،جندا   قليلون لكنهمو ،حبله هذا م  اليوم األئم  م  ويوجد

 الجنن  شننيبطي  شننر يكفننيهم أنو ،جهننودهم فنن  يبننبركو ،أمثننبلهم منن  يكثننر

   .اإلن و

  :هيئتك حسِّن :بعالسا املطلب 

 من  ينأت  بعضنهمو ،ببلي و قديم و رث  ألبس و هيابت ف  األئم  بع  نر 

 الكراهن و العنرق رائحن  تشنم قرين  أو بعيند مكنبن م  أو سفر أو بر م  حينه

 ،أوال   ةالمبنبال عندم بنب  من  ب  ،الاهد بب  م  ذل  لي و ،جسده م  تفوح

 قند ،الغسن  من  فتنرة لهب غترتهو ،ضيهًا ثوبه بعضهمو ،ثبنيًا البخ  بب  م و

 لننم ألنننه ،األسنود ثننم البنن و األصننفر اللننون إلنى األبنني  اللنون منن  تحولن 
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 ،ألجلهنب ُيبكنى أشنكب و ،لهنب ُيرثنى هيانبت حهيه  ،الك و ببلغسي  يتعبهدهب

 مثنب  خينر كوننواو ،األسوة أنتمو ،الهدوات فأنتم ،األئم  أيهب بأنفسكم فرفهًا

 ،تعجنا الو تبخن  الو علين  بنه اللنه من َّ  ممنب نفس  على اصر  ،به ُيحتذ 

  .منه لس و من  لي  فبلبخ 

 ،الهيب  أصببت  رأيته إذا م  األئم  م  فهنبك ذل  م  النهي  علىو 

 جميل  عمبم و ،نظيف  ُغترة ،األنبق  كثرةو ،النظبف  شدة م  الرهب  أخذت و

 إال منه تجد فال ،مسجده أركبن تمأل نفبث  زكي  عطر رائح و ،مكو  ثو و

 ،بسواكه دائمًا تراه ،ملبسهو هياته ف  –^– النب  بسن  مهتديًا ،طيب  ريحًا

 الله قو  تمثل  رأيته إذا ،النظبف و الجمب  ف  زيبدة رجله ف  شرابًا مرتديًا

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :تعبلى

 جمي  الله إن » :–^– النب  قو  تتمث و ،[06 :األعرا ](ٿ ٺ

  .(1)« الجمب  يح 

 خلفهنم يصنل  ألنه ،أسوة أفض و ،قدوة خير يكونوا أن األئم  ُنريد هكذا 

   .الصغيرو الكبير خلفهم يصل  ،الجبه و العلم طبل و العبلم

  :صوتك حسِّن :ثامنال املطلب 

  حَسنن يكنون أن المسنجد إمننبم  فن تكنون أن ُيسننتح  التن  الصنفبت من  

 لهنذاو ،المنأمومي  قلنو  فن  الهنرآن لتنأثير أدع  ذل  فإن ،ببلتالوة الصوت
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 غينر فسنره كمب التغن و .(1)«ببلهرآن يتغ َّ  لم م  منب لي » :-^– النب  يهو 

 الصنحيح  السنن  فن  جنب  .بنبلهرآن الصنوت تحسي  هو العلم أه  م  احدو

 بنه ينأت  أن معننبه لني و بنه الصوت تحسي  عن ي ،ببلهرآن التغن  على الحث

 منب» :الصنحي  الحنديث منهو ببلتالوة الصوت تحسي  المعنى إنمبو ،كبلغنب 

 الحنديثو ،(2) «بنه يجهنر بنبلهرآن الصنوت حسن  لنبن  أذن مب لش   الله أذن

 الصنوت تحسني  معننبهو «بنه يجهنر بنبلهرآن ينتغ  لنم من  مننب لني » :السببق

 أ  كإذننه اللنه اسنتم  منب أ  «اللنه أذن منب» :الحديث نىمعو .تهدم كمب بذل 

 الصنفبت سنبئر مث  خلهه صفبت يشببه ال ببلله يليق استمب  هذاو ،كبستمبعه

 الوجنه علنى الصنفبت بهين  فن  يهنب  منب مثن  إذننهو سبحبنه استمبعه ف  يهب 

 ٿ ٺ) :تعننبلى قننب  كمننب – ننن– شنن   فنن  لننه شننبيه ال –ننن– ببللننه الالئننق

  (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ؛الهلو  يحرك حتى فيه الخشو و الصوت تحسي  م  به الجهر التغن و ،

 حتنىو تطمنا  حتنىو تخشن  حتى الهرآن بهذا الهلو  تحري  المهصود ألن

 –النبن  علينه منر لمنب –– األشنعر  موسنى أبن  قصن  هذا م و ،تستفيد
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 مامنبرا   هنذا أوت  لهد» :قب و ‰ له يستم  فجع  يهرأ هوو –^

 بذل  ‰ النب  أخبره موسى أبو جب  فلمب ،(1) «داود آ  ماامير  م

 لن  لحبرته إل  تستم  أن  الله رسو  يب علم  لو :–– موسى أبو قب 

 تحبيننر أن علننى فنند  ،ذلنن  ‰ النبنن  عليننه ينكننر لننمو .تحبيننرا

 الهننبر  ليخشنن  مطلننو  أمننر بننبلهرا ة العنبينن و الصننوت تحسنني و الصننوت

  .هذاو هذا يستفيدو المستم و

  :حالتني عن خترج ال باألحلان القراءة أما 

 هنذاو ،تصنن   غير م  اإلنسبن طبيع  بهب تسم  الت  األلحبن :األوىل احلالة

 يخنرج ال فإنه ببلهرآن تغن ى م  ك  فإن ،الهرآن قرا ة عند النب  أكثر يفعله مب

 ،دالمحمنو الممندوح التغن  م  هوو ،جبئا ذل و ،البسيط التلحي  ذل  ع 

 ينتغ  لنم من  مننب لني  » :الذكر السببق الحديث ف  –^– الرسو  قب  كمب

  .االستحبب و ببلجواز الحكم يحم  الحبل  هذه علىو ،« ببلهرآن

 تحصن  ال التن  الموسيهي  اإليهبعبتو المصنوع  األلحبن :الثانية احلالة

 ال ل فننذ ،بهننب إال تننتم ال صننوتي  نسنن و مهننبدير لهننبو ،التمننري و بننبلتعلم إال

 تتوافنق أن يمك  ال الت  المنهول  التجويدي  مهبديره له الهرآن أدا  ألن ،يجوز

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 ،التجويند بهواعند اإلخنال  حسنب  علنى إال األلحنبن تلن  قواعد مهبدير م 

  .ممنو  أمر ذل و

 يعلنم السلف بأحوا  علم له م  وك » :–– الهيم اب  يهو  ذل  ف و 

 إيهبعنبت هن  التن  المتكلفن  الموسنيهى حنبنبأل الهنرا ة م  برئب  أنهم قطعًا

 بهننب يهننر وا أن منن  للننه أتهننى أنهننمو ،محنندودة معنندودة موزوننن  حركننبتو

غوهبو  يحسننونو ،التطري و ببلتحاي  يهر ون كبنوا أنهم قطعًا يعلمو ،يسوِّ

 هنذاو ،تنبرة بشنوقو ،تنبرة بطنر و ،تبرة بشج  يهر ونهو ،ببلهرآن أصواتهم

 ،لنه الطبب  تهبض  شدة م  الشبر  عنه ينه لمو ،بضيهته الطبب  ف  مركوز أمر

 منب لي  » :قب و ،به قرأ لم  الله استمب  ع  أخبرو ،إليه ند و إليه أرشد ب 

 كلننب النذ  بنبلواق  إخبنبر أننه :أحندهمب :جهنبنو فيهو ،« ببلهرآن يتغ    لم م 

  .(1)« طريهتهو هديه ع  يفعله لم م  لهد  نف  أنه :الثبن و ،نفعله

 التحسني  هو إنمب شرعب المطلو  أن الغرضو » :––كثير اب  يهو و 

 االنهينبدو الخضنو و الخشنو و تفهمنهو الهنرآن تندبر علنى الببعث ببلصوت

 األوضنب و األوزان علنى المركبن  المحدثن  ببلنغمبت األصوات فأمب ،للطبع 

 يسنل  نأ يعظنمو ،ُيجن   و هذا ع  ناهيُ  فبلهرآن الموسيهبئ  الهبنونو الملهي 

  .(2) « المذه  هذا أدائه ف 

                                                 



 

 
 

 املبحث الرابع: صفات مطلوبة                          
 ضنبطو المعنبن  تصنوير باعم الهرآن تلحي  م  النب  بع  به ينبد  مبو 

 بننبآلالت األلحننبن تلنن  يهننبرن بمننب طبلنن و بعضننهم تمننبد  ربمننبو ،األنغننبم

 الو ،اسنُمه تهند و ذوكنُره تعنبلى اللنه كتنب  على جرأة ذل  فك  ،الموسيهي 

 يصنر و ،األلفنب  تحنوير فن  الهنبر  يوقن  ماألنغنب بتلن  االشتغب  أن ش 

 مجند تعنبلى اللنه كتنب و ،التغيير إلى بهب يفض  ب  ،المعبن  تدبر ع  السبم 

  .ذل  ع  يناه المسلمي 

 يهنب  كمنب فهن  الصنوت مكبنرات بضنبط االلتناام ببلصوت عالق  له وممب

 بمريحنن يجعلننهو الصننوت يجمنن  بمننب منناودة تكننون بحيننث ؛المسننجد نصننف

 إغننالق مراعننبة منن  ،الهريبنن  المسننبجدو المصننلي  علننى شننوشي الو ،لإلمننبم

 علننى ترتنن  إذا خبصنن  ،المحبضننراتو النندرو  عننند الخبرجينن  المكبننرات

 للنننب  فبئنندة فتحهنب علننى ترتن  إذاو ،النننب  علننى تشويشنبو إزعبجننب فتحهنب

  .بذل  بب  فال الح  أه و

   



 

 
 

  تنكس القرآناملبحث اخلامس: ال                          
 

 

 القرآن تنكس ال :خامسال المبحث
 

 مهدمنهو َأسنفله َأعناله جعن و رأسنه علنى الشن   قلن  هنو :لغًة التنكيس

  .(1)مؤخره

  .الهرآن م  المتهدم قب  المتأخر قرا ة هو :الشرعي والتعريف

  :التنكيس أنواع
 السنببه  قبن  الالحه  السورة قرا ة هوو :السور ترتيب يف التنكيس -6

 لضنحىا أو التني  أو اإلخنالص سنورة إلى يرتف  ثم ببلمعوذتي  يبدأ كأنْ 

  .ذل  نحوو

 اآلين  قبن  الالحهن  اآلين  قنرا ة هنوو :اآليـات  ترتيـب  يف التنكيس  -5

  .(أحد الله هو ق ) قب  (الصمد الله) مثال   فيهرأ ،السببه 

 ،قبلهنب التن  علنى الالحهن  الكلمن  يهندم بنأن :الكلمات يف التنكيس -0

  .(ق  هو الله أحد) ،(أحد الله هو ق ) م  بدال   مثال   فيهرأ

 المتهدم  على المتأخرة الحرو  تهديم هوو :احلروف يف يسالتنك -0

  .(بر) :(ر ) م  بدال   مثال   فيهرأ ،الواحدة الكلم  ف 

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: ال تنكس القرآن                          
  :التنكيس حكم
 ترتينن  حكمنن  ياينن  ألنننه :اآليننبتو الكلمننبتو الحننرو  تنكنني  يحننرم

 المعننى يختن و تعنبلى اللنه بنه تكلَّنم النذ  الوجنه عن  الهرآنَ  يخرجو اآليبت

  .اإلعجبز ضرو  بع  يذه و

 الحنفين  - الفههنب  جمهنور ذه  هدف :السور ترتيب يف القراءة تنكيس أما

 سنورة الثبني  ف  يهرأ أن أ  - السور تنكي  كراه  إلى - الحنببل و المبلكي و

 عمن  سنا  أننه - ¢- مسنعود ابن  عن  رو  لمب - األولى ف  قرأ ممب أعلى

 مفلنن : ابنن  قننب و ،« هلنن ال منكننو  ذلنن  » :فهننب  منكوسننب الهننرآن يهننرأ

 ..(1) للصالة. ُمْبطو  أ : ُمْبطو ( محرم الكلمبت )وتنكي 

 إنمنبو ،النتالوة اجبنبتو من  الهرا ة ف  السور ترتي  ألن :عببدي  اب  قب 

 فن  قنرأ م  المبلكي و الحنفي  استثنىو .التعليم لضرورة تسهيال للصغبر جوز

 لكنن  .البهننرة سننورة أو  الثبنينن  فنن  يهننرأ فإنننه ،النننب  بسننورة األولننى الركعنن 

 :‘ النبن  بهنو  استدلواو ،الصالة ف  الهرآن يختم بم  ذل  خصوا الحنفي 
 .المفتت و الخبتم أ  (2) المرتح و الحب  النب  خير

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: ال تنكس القرآن                          
 المبلكين  صنرحو ،األولنى خنال  السنور تنكني  أن إلنى الشنبفعي  وذه 

 قنب و .الصنالة طن يب أننهو ،احدةو ركع  ف  المتالصه  اآليبت تنكي  بحرم 

 اآلينبت تنكني  أمنب .الصنالة يبطن  أننهو ،الكلمنبت تنكني  بحرمن  :الحنببل 

 ترتيبهنب ألن ؛اجن و اآلينبت ترتين  :الندي  تهن  الشني  قنب و ،مكنروه :فهي 

 .الفههب  جمهور قو  ف  ببلنص ال ببالجتهبد السور ترتي و ،إجمبعب ببلنص

 فرض ف  لوو ،ركع  ف  أكثرف سورتي  جم  يكره ال بأنه :الحنببل  وصرح

(1). 

 قبن  يهنرأ فكبن ،يؤمهم كبن األنصبر م  رجال أن :مبل  ب  أن  ع  رو 

 ،معهنب أخنر  سنورة يهرأ ثم ، (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) سورة ك 

 :فهب  .أحبهب إن  :فهب  ؟السورة هذه لاوم على يحمل  مب :‘ النب  له فهب 

 .(2) الجن  أدخل  إيبهب حب 

 .احدةو ركع  ف  سورتي  قرا ة كراه  إلى المبلكي و نفي الح وذه 

 .احدةو سورة أو سور السورتي  بي  كبن إذا بمب الكراه  الحنفي  وقيد

                                                 



 

 
 

 املبحث اخلامس: ال تنكس القرآن                          
 فنن  أمننب .الفننرض صننالة - المبلكينن و الحنفينن  - عننندهمب الكراهنن  ومحنن 

 إذا المنأموم ذلن  من  المبلكين  اسنتثنىو .كراهن  غينر من  فجنبئا النفن  صالة

 فن  سنورتي  قنرأ إذا حهنه فن  كراهن  فنال ،مكروهنب تفكنرا تهسنكو من  خش 

 .ركع 

 لمنب .مخصوصن  سنورة التاام يكره ال أنه على الحنببل و المبلكي  نص كمب

 من  :الحنببلن  قنب  (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) علنى األنصنبر  مالزمن  م  تهدم

 .غيرهب جواز اعتهبده

 بمب لكراه ا الطحبو  قيدو .الهرآن م  ش   تعيي  بكراه  الحنفي  وصرح

- بهرا تنه تبركنب أو عليه للتيسير قرأه لو أمب ،غيره يجوز ال حتمب ذل  رأ  إذا

 يظنن  لنناال أحيبنننب غيرهننب يهننرأ أن بشننر  لكنن  ،كراهنن  فننال - ‰

 .عببدي  اب  الهيد هذا إلى مب و ،يجوز ال غيرهب أن الجبه 

 ب  زيد رو  لمب ،ركعتي  ف  سورة تكرار الحنببل  عند - أيضب - يكره وال

 .(1) كلتيهمب الركعتي  ف  ببألعرا  المغر  ف  قرأ ‘ النب  أن :ثبب 

 النبن  أن - ~- عبئشن  عن  رو  لمنب ؛الركعتي  ف  تفريههب يكره ال كمب

 .(1) الركعتي  ف  البهرة يهسم كبن :‘

                                                 

‘



 

 
 

  تنكس القرآناملبحث اخلامس: ال                          
 علنى يكنره الو ،بنه بأ  ال فع  لوو ،السورة تفريق ينبغ  ال :الحنفي  وقب 

 .كرهي :قي و .الصحي 

 .(2) الركعتي  ف  السورة تكرير كراه  إلى المبلكي  وذه 

 والهو  بكراه  تنكي  الهرا ة ف  ترتي  السور هو األحو   والله أعلم.
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 املبحث السادس: أنت والقرآن                          
 

 

  القرآنو أنت سادس:ال المبحث 
 

  القرآن: علوم نفسك حترم ال -1
 لا و فجوده حفظ  لا و إكمبله، على فبحرص الهرآن تحفظ لم فلا  

 منه البالغ  تعلم  لا و منه، البالغ  فتعلم فسرت لا و ففسره ودتج

 أن يمك  الو أحد، منه يشب  ال فإنه منه؛ حظ  خذو الناو  بأسبب  فبرتبط

 ف  –– مسعود اب  قو  ذل  ف  حسب و مطلهًا، أحد منهله ع  يصدر

 إال هالل كتب  م  سورة أنال  مب غيره إله ال الذ  اللهو » قب : أنه الصحي 

 لوو أنال  فيم أعلم أنب إال الله كتب  م  آي  نال  الو نال ، أي  أعلم أنب

  .(1) « إليه لركب  اإلب  تبلغه الله بكتب  من  أعلم أحدا أعلم

  اإلجيابية:و التميز -2
 جنبي  ب  تحم  فأن  الشخصي ، ف  التميا المهم  األمور م  أن ش  ال 

 المعجاة أخذت قدو جنبي  بي  وةالنب استدرج  قدو عاوج  الله كالم

 ينبغ  فال الهرآن، لصبح  المنال و الهدر م  ل  ذكر مب ب  مر قدو العظيم 

 » :–– مسعود اب  ع  ردو مب ذل  ف  حسبنبو غيرك مث  تكون أن ل 

 النب  إذا بنهبرهو نبئمون النب  إذا بليله يعر  أن الهرآن لحبم  ينبغ 

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: أنت والقرآن                          
 إذا بصمتهو يضحكون النب  إذا ببكبئهو حونيفر النب  إذا بحانهو مفطرون

  .(1) « يختبلون النب  إذا بخشوعهو يخوضون النب 

 يكون أن آدابه م و » :–– النوو  قب  كمب يكون أن ينبغ  هكذاو 

 عنه الهرآن نهى مب ك  ع  نفسه يرف  أنو الشمبئ  أكرمو األحوا  أكم  على

 مرتفعب النف  شريف كتسب اال دن   ع  مصونب يكون انو للهران إجالال

 الخير اه و للصبلحي  متواضعبو الدنيب أه  م  الجفبةو الجبببرة على

عًا يكون انو المسبكي و  ب  الفضي  يهو  هكذاو (،2) «وقبرو سكين  ذا متخش 

 م  م  يلهو أن له ينبغ  ال اإلسالم راي  حبم  الهرآن حبم » :––عيبض

  .(3) « الهرآن لحق تعظيمًا يلغو م  م  غويل الو يسهو م  م  يسهو الو يلهو

  اإلتقان:و املراجعة -3
 هذه تديم أنو تراج  أنو تتمك  أن حفظ و بختم  الفرح بعد بد ال 

 يوميًا ردا  و ل  تجع  أن فالبد التفل ، سري  الهرآن ألن المراجع ؛

 ثالث، ف  فتختم أجاا  عشرة اليوم ف  تراج  أن لوو التمكي ،و للمراجع 

 منه، أق  ف  قرأه م  يفهه ال أنه - ^- الله رسو  ع  أثر الذ  الحد هوو

  أسبو . ف  فتختم اليوم ف  أجاا  خمس  تراج  أن ل و

                                                 



 

 
 

 املبحث السادس: أنت والقرآن                          
 هنبك أن لعرف  كبمال شهرا عندهم صلي  لو األئم  بع  عجبئ  م و 

 اإلمبم هذا نوص و بهب، يهرأ الت  ه  مخصوص  سور م و محددة مهبط 

 يك  لم إنو استطب ، مب جميعهب الهرآن سور ف  نب ببل ببإلبحبر غيرهو

 المراجع  ف  له عون اإلمبم  لتك و إتهبنهو حفظه فليحبو  للهرآن حبفظب

  الحفظ.و

  باآليات: الناس تربية -4
 بني  تنتشنر بنذنو  المسنجد إمنبم يشعرو قضبيب،و أحداث ببلنب  تمر 

 اقن و تعنبلج  التن اآلينبت بهنرا ة الننب  يربن  بندوره هو معبص ،و النب 

 السنن  ف  جب  فهد ،-^- المصطف  النب  يفع  كبن كمب يكررهبو النب 

 صننالةو الجمعنن  صننالةو الجمعنن  يننوم لفجننر مخصوصنن  سننور هنننبك أن

 تعنبلج لوجندنبهب السنور هنذه تأملننب لنوو المنواط ، من  غيرهنبو العيدي ،

 لننب ا حبجن  تالمن  الت  الهضبيب م  غيرهبو اآلخر اليومو العهيدة قضبيب

  تربيهم.و

  القرآن: يف بالتدريس العمل -5
 منب من  المدارسن ،و النتالوة دوام علنى العنون أسنبب  أكثنر م  هذا فإن 

  نشره.و الهرآن تعليم خيري  ف  الدخو و المثوب ،و األجر م  فيهب

  القرآن: من اإلستزادة  -6
د، حفظ فإذا   نفسنه ف  جدو فإذا قرا ته، ف  اإلجبزة طل  جود إذاو جو 

 المتعنددة؛ طرقهنب م  فيجمعهب العشر أو السب  الهرا ات يجم  انته  كنهمُ 



 

 
 

 املبحث السادس: أنت والقرآن                          
 إضنبف  الشنر ،و المنالن و الهدر م  ذكر مب ينيلهو ببلهران، يربطه هذا ألن

 حفنظ أسنبب  من  سنببًا يكنون أنو ،-^ - اللنه رسنو  بوصي  قيبمه إلى

   .- ^- الله رسو  صحبب  بلغهب الت و بهب، نا  الت  حروفه بك  الهران

 

 

   

 

 

 

 



 

 
 

 املبحث السابع: إياك والتطويل والسرعة                          
  

 السرعةو التطويلو إياك :بعسالا المبحث

  

  :التطويلو إياك :األول املطلب
 أنو ،قيننبم أحسنن  بهننب الهيننبم اإلمننبم علننى يجنن  ،مسننؤولي و أمبننن  اإلمبمنن 

 ،حسنن  قندوة –^– اللنه رسنو  من  يتخنذ أنو ،خلفنه الننب  أحوا  يراع 

  .اإلمبم  أمر ف  أثره تف يهو ،سنته يتب و ،به يحتذ  طيبًا مثبال  و

 ،الصنالة فن  التخفينف علنى يحنث كنبنو ،ببلنب  النب  أرحم كبن فلهد 

 يكن  لنمو ،تمنبم ف  خفيف  صالة يصل  كبنو ،فيهب النب  على المشه  عدمو

 ،يخفف كبن ب  ،  الصحبب  م  خلفه م  على يشق بمب الهرا ة ف  يطي 

 بن  ،الينوم الننب  من  الجهب  يظنه كمب ،مخال   تخفيفًا لي  ،ببلتخفيف يأمرو

 قنط إمنبم را و صنلي  منب :قنب  –– أنن  عن  ،تمبمو كمب  ف  تخفيف

 بكننب  ليسننم  كنبن إنو ،– ^–اللننه رسنو  منن  صننالة أتنم الو ،صننالة أخنف

  .(1) « أمه ُتفت  أن مخبف  فيخفف ،الصب 

ننمُ  دةمجننو   –^– النبنن  قننرا ة كبننن  فهنند  علننى يهننف ،ننن مبي   لنن مرت   ن حس 

 يصل  كبن فهد ،طوالهبو ،أواسطهبو السور بهصبر يهرأ كبنو ،اآليبت ر و 

 الثبنين  الركعن  فن و ،آين  (03) السنجدة سنورة بهندر األولى الركع  ف  الظهر

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: إياك والتطويل والسرعة                          
 إلنى أحدنب يذه و ،الصالة تهبم كبن :الهبئ  قب  حتى ،ذل  م  النصف على

 ممنب ىاألولن الركعن  فن – ^–النبن  يندركو يتوضنأو ،حبجتنه لهضنب  البهي 

 ،طويلن  كبنن  لنوو الشنريف  النفو  على خفيف  لطيف  قرا ته فكبن  ،يطيلهب

 أحند   إذا ‰ كنبنو .بهنب تهن  ال األشببحو ،منهب تشب  ال فبألرواح

 لهنم محبتنهو ،بأمتنه شنفهتهو رحمتنه من  ،يركن  حتنى انتظنره راكن  هوو قبدم

 ف  ألدخ   إن » :-^- الله رسو  قب  :قب – –قتبدة أب  ع و .له محبتهمو

 أعلنم ممنب ،صنالت  فن  فأتجوز الصب  بكب  فأسم  ،إطبلتهب أريد أنبو الصالة

  .(1) «بكبئه م  أمه جدو شدة م 

 أحندكم صنلى إذا » :–^ –اللنه رسنو  قنب  :قنب   هرينرة أب  ع و 

 ذاو :لفننظ وفنن ) الكبيننرو الضننعيفو السننهيم فننيهم فننإن ،فليخفننف للنننب 

  .(2) « شب  مب فليطو  لنفسه أحدكم صلى إذاو (الحبج 

 رسنو  يب اللهو :قب  رجال   أن مسعود أبو أخبرن  :قب  حبزم ب  قي  ع و 

 رأين  فمنب ،بننب يطين  ممنب فنالن أجن  من  الغنداة صنالة عن  ألتأخر إن  !الله

 منننكم إن » :قننب  ثننم ،يومانذ منننه غضننبًا أشنند موعظن  فنن - ^- اللننه رسنو 
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 ذاو ،الكبينرو ،الضنعيف فنيهم فنإن ،فليتجنوز ببلننب  صلى مب فأيكم ،منفري 

  .(1) « الحبج 

نر ،علنيهم يشق لمو ،أمته أحوا  - ^- النب  راع  هكذا  ،األمنر لهنم فيسَّ

 ينفنروا لاال ،«فليخفف ببلنب  صلى فم » ،النب  على ييسروا أن األئم  أمرو

   .الدي  ع 

  :أمور لنا ُتعلم وبهذا

 بطريه  خطأال معبلج و ،أمته إرشبد على -^ - النب  حرص -6

 ،الضننعيف منننهم فإنننه) ،حكمتننهو أمننره سننب  يننذكر كننأن اإلقنننب 

 بهنم الرفنقو ،جميعنًا أحنوالهم مراعبة م  بد الو .(الكبيرو ،السهيمو

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ) :الهبئن  فسبحبن

 (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 

 مشنه  التثهين  ألن ،األمن  علنى التثهين  عن  - ^- النب  نهى -5

  .التيسير تجل  ه المشو النب  على

 أهن و ،السن  كبنبرو ،الحبجن  ذو و الضنعفب  أحنوا  مراعبة -0

  .السور قصبر بهرا ة الضرورات
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   .شب  مب  يطو   أن فله منفردا   صلى م  -0

 ألن ؛التخفينفو ،فيهنب التيسير م  بد ال عسرو مشه  فيهب مسأل  ك  وهكذا

  .السمح  الحنيفي  الشريع  مهبصد م  ذل 

 علننى إعننبنتهمو قلننوبهم لجننذ  التخفيننف النننب  إمبمنن  فنن  فبألصنن  إذا  

 فيهنب يسن  ننبدرة حنبالت هنبك لك  ..المسبجد ع  تنفيرهم م  بدال   ،الصالة

 فن  األولنى الركعن  فن  السنجدة سنورة كهرا ة ،قليال   الصالة ف  الهرا ة إطبل 

 اإلطبلن  كنذاو ،منهب الثبني  الركع  ف  اإلنسبن سورةو ،الجمع  يوم فجر صالة

 ينشنطونو يرغبنون المنأمومون كنبن إذا ،التراوي  كصالة النبفل  الصلوات ف 

 معنبذا   ينأمر –^– النبن  كنبن فنإذا ،الننب  على التخفيف فبألص  إالو ،ذل 

 اآلينبت مشنبهدةو الوح و الرسبل  عهد ف  همو النب  على ببلتخفيف غيرهو

 الهم  ضعف  زم ف  بنب فكيف الرسبل  صدقو الدي  قوة على الصبدق  الحي 

 الننب  أحنوا  مراعنبة لألئمن  فينبغن  !عدمه أو الخشو  قل و ،الدي  أمور ف 

 ،سنن  فهنو عنداهب منبو الفبتحن  سنورة الهرآن م  الصالة ف  ُفرض فإنمب ،كبف 

 مننه الهينبمو كنبلركو  الصنالة فن  األركنبنو الفنروض تنهنر أن المشكل  م و

  .منه الهيبمو السجودو

 لإلمنبم بنأ  فنال التطوي  ف  يرغبون النب  كبن فإذا ،نسب  أمر التطوي و 

 اللنه لكنالم اإلتهنبنو الحفنظ جيند ،الصنوت حسن  كبن إن سيمب ال ،يطو  أن
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 من  على يثه  ذل  م و ،ببلحس  لي  صوته م  األئم  م  هنبك لك  ،تعبلى

 من  التطوين  قبنو  حينث من  كبينر دور لنه فبلصنوت ،المم  ببلتطوي  خلفه

  .االعتببر بعي  ليأخذوهو ،ذل  األئم   فليراع ،عدمه

 ال النذ  السن  كبينر فمننهم ،خلفنه المأمومي  حب  يراع  أن اإلمبم علىو 

 بني  الميبه دورة إلى احتبج ربمب الذ  المري  منهمو ،كثيرا   الوقو  يستطي 

 مننهمو ،عمله إلى يذه  أن يريد الذ  العم  صبح  منهمو ،اآلخرو الوق 

 الكسنبلى مننهمو ،طنويال   الوقنو  يسنتطي  ال النذ  لمنري ا منهمو ،العبم 

 بن  ،الصنالة م  ينفرهم فال ،كسلهم أحوا  يراع  أن اإلمبم على يج  الذي 

 من  الننب  نفنر ربمنب الشبق التطوي  ألن ،مخ  الغير ببلتخفيف ،فيهب يرغبهم

 المسننبجد فنن  الصننالة منن  النننب  نفننر ربمننب أو ،المسننجد ذلنن  فنن  الصننالة

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)تعبلى قب  ببإلثم اإلمبم فيبو  ،عمومًا

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 اإلمنبم علنى أن المهنم ،[660 البهنرة] (گ گ ک ک ک ک ڑ

 فن  يكن  لم مب ،طلببتهم يلب و ،رغببتهم يحترم أنو ،خلفه م  حب  يراع  أن

 .للشر  مخبلف  ذل 
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  :التمطيطو إياك :الثاني املطلب 

 كثننرة منن  خلفننه منن  يسننأم بحيننث الكلمنن  فنن  يمطننط منن  ألئمنن ا منن  

 الكلمنن  يمنند بعضننهمو ،سنن  الحركننبت فننأكثر ،الكلمنن  طننو و التمطننيط

 ،حمنننده لمننن  اللنننه سنننم  :قولنننه عنننند فمنننثال   ،حركنننبت عشنننر مننن  أكثنننر

 ينتهنن  لننم هننوو الركننو  منن  النننب  يرفنن و ،حننمنننننده لنمننن  النلنننه سننمنننن 

 سننبهوه بننذل  ألنننه ،صننالتهم منن  حننرج  فنن النننب  فيوقنن  ،كلمتننه منن  بعنند

 كأننننهو ،التمغنننيطو التمطنننيط مننن  ينتنننه لنننم هنننوو ،بعنننده النننذ  النننرك  إلنننى

 اليمننني  عننن  التسنننليم فننن  يبهنننىو يسنننلم ،السنننالم عنننندو .بنننبلبط   يمشننن 

 التسننليم  فنن  اللننه كلمنن  يمنندو ،ثبنينن  عشننري  عنن  زاد ربمننب الشننمب  عنن و

 النننب  ينتهنن و ،قبلننه لهننمك النننب  يسننلمو ،:نفسننه ينهطنن  أن إلننى الثبنينن 

 ينتهنن  لننمو ،تمطيطننه فنن  هننوو األذكننبر فنن  شننرعوا ربمننبو ،التسننليم منن 

 مننن  صنننالةو صنننالتهم يراعنننوا أن األئمننن  لهنننؤال  فينبغننن  .تسنننليمه مننن 

 فربمنننب ،تنننأخير أو مسنننببه  مننن  الخطنننأ فننن  الننننب  يوقعنننوا فنننال ،خلفهنننم

  .أجرهب نهص أو ،الصالة فسدت

 بسنب  قرا تنه طنو  من  خلفه تصل  لم أن  تمني  قرأ إذا م  األئم  وم 

 طنوا  م  سورة قرأ كأنمبو ،الكوثر أو العصر أو اإلخالص قرأ فإذا ،التمطيط
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 نهن  لنم إن جلهمو النب  يخرج حتى ،الهرا ة ف  التمطيط كثرة م  ،المفص 

   .الهرا ة ف  التمطيط ذل  ع  يتحدثون كلهم

 كوننوا بن  ،بنبلتحهيق دوهنبجو   الو ،قنرا تكم فن  أسرعوا لألئم  نهو  فال

 ،الحنندرو الترتينن  بنني  سننطو فهنن  ،التنندوير قننرا ة هنن و ،ذلنن  بنني  سننطًاو

  .ذل  ف  التجويد كت  بمراجع  عليكمو

بَّنر اللنه :فيهنو  التكبينر فن  حتنى يخطن  م  األئم  م و 
 رين  ال هنذاو ،كو

بَّر ،أكبر الله :فبدَّ  ،الصالة أبط  ربمب جل  اض و خطأ
 :يهنو  م  منهمو ،بكو

 أبطنن  ربمننب خطننأ أيضننًا هننذاو ،بطنننه فنن  يبتلعهننبو ،الننرا  يهطنن و ،أكنن  اللننه

   .الصالة

 إلنى تصن  حتنى ،بمد لي  مب فيهب فيمد ،أكبر الله :كلم  يمطط م  منهمو 

  .حركبت ثمبني  أو سبع 

 لنه تسنم  تكنبد ال التكبينر عنند لكن  الجالل  بلفظ صوته تسم  م  ومنهم

  . ينبغ ال ممب هذاو ،صوت

 يمند كمن  ،المعننى يغينر خطنأ :نوعنبن التكبينر فن  يه  الت  األخطب  وم 

 :فيهنو  البنب  يمند من  أو ،اسنتفهبمب المعنى فيصب  ،أكبر آلله :فيهو  ،الهماة

 هنذا من  اإلحنرام تكبينرة تصن  فنال ،الطبن  هنوو َكَبر جم  أكببرو ،أكببر الله

   .ةالصال تص  لم ،اإلحرام تكبيرة تص  لم إذاو ،الخطأ
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 ،أكبر اللهَ  :فهب  ،الجالل  لفظ نص  لو كمب ،المعنى يغير ال خطأ :الثبن و 

 ال فهنذا ،كبنرو اللنه :قنب  لنو كنذل و .الجاللن  لفنظ م  األلف مد ف  ببلغ أو

  .الصالة معه فتص  ،التكبير به يفسد الو ،المعنى يغير

 فنإن ،عنىالم تغير زيبدة ع  التكبير ف  االحتراز يج و » : النوو  قب 

 يصنن  لننم ،أكبننبر اللننه :قننب  أو ، بهمنناتي  أو اللننه همنناة بمنند ،أكبننر اللننه :قنب 

 أو ، أكبنر أو ، اللنه همناة مند إن تنعهند الو " :فن  مفلن  اب  قب و .(1) «تكبيره

 ألننه ، أولنى حنذفهبو ، الهب و الالم بي  األلف خل  لو يضر الو " أكببر " قب 

  .انتهى (2) « تمطيطه يكره

 هنم أولان  :فمنثال   يمند أن لنه اللنه شنب  منب إلنى كلمن  أخر يمد م  هممنو 

 عجيبننًا منندا   يمنندهب ،الفبسننهون هننم أولانن  :قننب  ،عليهننب وقننفو ،الفبسننهون

 الحفنظ بأهن  لني  من  خطأهنب يندركو ،المسنجد جمبعن  منهب يتأذ  ،غريبًا

  .لذل  أهال   كبن بم  ببل  فمب ،التجويدو

 اللنه كتنب  معلمن  من  المهنرة أيند  علنى بوايتدر أن البد األئم  فأولا  

  .بحق أئم  لنب ُتخرج حتى مجوديهو ،حفظتهو تعبلى
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 لألئمن  تدريبين  دورات بإقبمن  األخطنب  هنذه تندارك األوقب  زارةو علىو 

   .تعبلى الله كتب  قرا ة يحسنون ال الذي و ،الحفظ ضعب 

  :الصالة يف السرعةو إياك :الثالث املطلب

 ،اإلسنالم عمنود هن  الت  الصالة ،الشهبدتي  بعد اإلسالم بنأرك أعظم م 

 الشنركو الكفنر بني و العبد بي  » : قب  ،بهب أتى إذا إال مسلمًا العبد يكون الو

 فهند تركهنب فمن  ،الصالة بينهمو بيننب الذ  العهد » : ب وق  ،(1) .« الصالة ترك

  .(2)«كفر

 علنى تعنبلى اللنه شنرعهب ،اإلسنالم فن  مكبنتهنب عظنيمو ،الصنالة ألهمي و 

 منن  العدينند فنن  الكننريم الهننرآن فنن  ذكرهننب وردو ،السننببع  السننمب  فنن  األمنن 

 ،الصنالة » :فهنب  المنوت فنراش علنى هنوو ^ النبن  بهنب أوصىو ،المواض 

 اآلمرة الشرعي  النصوص م  العديد نبكوه  ،(3) « أيمبنكم ملك  مبو ،الصالة

  .بشأنهب التهبون أو تركهب خطورة م  ذكرنب مب يكف و ،بهب
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 عنندمو ،المطلننو  الوجننه علننى إقبمتهننبو ،ببلصننالة االهتمننبم فنن  زيننبدةو 

 رأيتمنون  كمنب صنلوا» : قنب  ،اجببتهنبو أو شنروطهب أو أركبنهب م  االنتهبص

  .(1) « أصل 

 فن  ال ،تسنبيحبت ثالث معه تدرك أن يمك  ال أئم  هنبك أن يهو  والواق 

 من  الرفن  بعند تهنو  أن يمكنن  الو ،عبدتنه هنذهو ،السنجود فن  الو الركو 

 ،الحمند لن و ربننب اللهم :قو  تستطي  ال ربمبو ،الحمد ل  ربنب :إال الركو 

 فنن  -^- الرسننو  تسننبيحبت مهنندار كننبنو ،سننببهتهب عنن  زوائنند فيهننب ألن

 بعنند الهيننبم يطينن  ‰ كننبنو ،تسننبيحبت عشننر السننجودو الركننو 

نب مكنث الركو  م  رأسه رف  إذا فكبن السجدتي  بي  الجلو و الركو   قبئم 

نب مكنث السنجود من  رأسنه رفن  إذاو ،نس  قد :الهبئ  يهو  حتى  حتنى جبلس 

  .نس  قد الهبئ  يهو 

 الهنرا ة إطبلن  فن و ،ذلن  ف  السن  تطبيق عدمُ  األئم  بع  على يالحظو 

 علننى يالحننظ كمننب ،الظهننر صننالة منن  األولينني  الننركعتي و ،الفجننر صننالة فنن 

فننونو ،رمضننبن قيننبم فنن  الهننرا ة يطيلننون أنهننم منننهم الكثيننر  الركننو  يخفِّ

 الركننو  بعنند الهيننبم يخففننون كمننب ،الكسننو  صننالة فنن  كننذل و ،السننجودو

                                                 

¢
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ن  خال  هوو ،السجدتي  بي  الجلو و نه الخينرُ و ،الس   - النبن  هند  فن  كل 

  .(1)عليه سالمهو الله صلوات - به االقتدا و -^

 من  األخنريي  الركعتي  ف  معه الفبتح  تهرأ أن تستطي  ال م  األئم  م و 

 قصنبر من  تكنون منب فغبلبنًا الفجنر صنالة أمنب ،العشنب و العصرو الظهر صالة

 من و ،الصنالة فن  سنرعته علنى يثننونو النب  يهبله حتى ،عم جا  م  السور

 الركعن  تندرك أن يسنتحي و ،بيتن  من  خنبرج أنن و الصنالة تهنبم م  األئم 

ننر إمننبمو ،السننرع  فنن  الاائنند لإلفننرا  ،معننه الصننالة منن  األولننى  ظهننور كسَّ

 آخنرو ،الصنالة أثننب  بهنب يهنوم التن  الكبراتيه حركبت لكثرة خلفه المأمومي 

 بحركنبت أشنبه ،المنأمومي  من  خلفنه م و هو الهج  سببق مضمبر ف  كأنه

 يرفعنوا إن منبو ،الركو  م  رف  قدو إال النب  يرك  إن فمب ،السريع  الكبميرا

 أين  ،اللنه سنبحبن ،مننه رفن  قندو إال السنجود من  يرفعنوا الو ،سجد قدو إال

 النصن  أين  ؟- ^-الله رسو  سن  على الغيرة أي  ؟المسؤولي  أي  ؟األمبن 

  ؟أي  أي  أي  ؟المصلي  قب  م  اإلرشبدو

 همنب بن  ،اإلطنالق علنى األركنبن أهنم م  الصالة ف  الخشو و الطمأنين  

  .المر  صالة تتم ال دونهمبب إذ ،الصالة ف  رك  أهم
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 الصنالة فن  السرع  م  تحذرو ،ذل  على تد  كثيرة أحبديث ردتو قدو 

  .تبط  أو الصالة تص  به الذ  الطمأنين  برك  اإلخال  إلى تؤد  الت 

 تجنا  ال » :-^- اللنه رسو  قب  :قب  -- البدر  مسعود أب  ع 

  قتبدة أب  ع و (1) .« السجودو الركو  ف  ظهره يهيم حتى الرج  صالة

 « صنالته من  يسنرق النذ  ،سنرق  النب  أسوأ » :-^ -الله رسو  قب  :قب 

 الو ركوعهننب يننتم ال» :قننب  ؟صننالته منن  يسننرق كيننف !اللننه رسننو  يننب :قننبلوا

  .(2) « السجودو الركو  ف  صلبه يهيم ال » :قب  أو ،سجودهب

 اللنه ينظنر ال » :-^- اللنه رسو  قب  :قب  - - عل  ب  طلق ع و 

 هرينرة أب  ع و .(3) « سجودهبو ركوعهب بي  صلبه فيهب يهيم ال عبد صالة إلى

 لننه تهبنن  مننبو سننن  سننتي  ليصننل  الرجنن  إن » :قننب - ^- النبنن  عنن  ،

  ،(4) « الركنو  ينتم الو السنجود يتمو ،السجود يتم الو الركو  يتم لعله ،صالة

 ينتم ال رجنال   رأ  -^ -اللنه رسنو  أن ، األشنعر  اللنه عبد أب  وع 

 هذا مبت لو» :-^ -الله رسو  فهب  ،يصل  هوو سجوده ف  ينهرو ،ركوعه

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: إياك والتطويل والسرعة                          
 حذيفن  علنى موقوفنًا جنب و ،(1) « محمند ملن  غينر على مبت ،هذه حبله على

 لنوو ،صنلي  منب :لنه فهنب  ،السجود الو الركو  يتم ال رجال   أبصر أنه ،

  .(2) " مدا  مح الله فطر الت  الفطرة غير على م  م َّ 

 التن  الهندوة أنتمو ،لهب سفرا  فأنتم ، الله رسو  بسن  األئم  أيهب الله فبلله 

 اللنه الكنمو من و ،أنفسنكم فن  تعنبلى اللنه فنبتهوا ،إليهنب ُينظنرو ،بهنب ُيحتذ 

 سنبئر صل  صلح  فإن ،الصالة الهيبم  يوم عنه ُتسألون مب فأو  ،بهم الصالة

 الننب  أولان  فن  اللنه اتهنوا ثنم ،أعمنبلكم سنبئر فسد فسدت إنو ،أعمبلكم

 ،صنالتكم زرو فعلنيكم الصنوا  تجنبنتمو أخطنأتم فنإن ،بهنم تصنلون الذي 

 ،يهيمهنب نبنيكم كبن كمب صالتكم أقيمواو الله فبتهوا ،خلفكم م  صالة وزرو

  .الشهبدتي  بعد اإلسالم أركبن م  رك  بأهم التالع و إيبكمو

 

   

                                                 



 

 
 

 املبحث السابع: إياك والتطويل والسرعة                          
 

   

 املسجد رسالة قيقحت :السادس الفصل
 

  :مباحث أربعة وفيه

 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 

 اإلسالم في المسجد مكانة :األول المبحث
 

 فنن  اللننه بيننوت فهنن  المسننلمي  نفننو  فنن  عظيمنن  مكبننن  للمسننبجد إن 

- هرينرة أب  حديث ذل  ف  ثب  فهد ،تعبلى - إليه األمبك  أح و ،األرض

 - النبالد أبغن و ،مسنبجدهب اللنه إلنى البالد َأَح   » :قب  -^- نب ال ع 

  .(1) «أسواقهب الله إلى

 بينوت ألنهنب ؛«مسنبجدهب اللنه إلنى البالد أح   » :-  - النوو  اإلمبم قب 

 محن  ألنهب ؛«أسواقهب الله إلى البالد وأبغ » ،التهو  على أسبسهبو ،الطبعبت

 ذكنر ع  اإلعراضو ،الوعد إخال و ،الكبذب  األيمبنو ،الرببو ،الخدا و ،الغش

  .(2) «معنبه ف  ممب ذل  غيرو ،الله

 أحن  أ  «مسنبجدهب اللنه إلى البالد أح   » :- - الهرطب  اإلمبم وقب 

نن  لمننب ذلنن  كننبن إنمننبو ،بهبعهننب أو ،الننبالد بيننوت  ،العبننبدات منن  بننه ُخصَّ

 إنمبو ،المالئك  حضورو ،الدي  شعبئر ظهورو ،المؤمني  اجتمب و ،األذكبرو

 مطبل و ،الدنيب بطل  مخصوص  ألنهب ؛الله إلى البالد أبغ  األسواق كبن 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 معركن  هن و ،الفنبجرة األيمنبن مكنبن ألنهبو ؛الله ذكر ع  اإلعراضو ،العببد

  .(6) «رايته يركا بهبو ،الشيطبن

 ثمبنين  فن  كتببنه ف   الله ذكرهب ،فضلهبو مكبنتهبو ،المسبجد ألهمي  و 

  .(2)موضعًا عشر

 إضنبف  نفسنه إلنى أضنبفهب بلىتعن الله عند منالتهب عظمو العبلي  لمكبنتهبو 

 (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)تعبلى كهوله تكريمو تشريف

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ) : كهولهو ،[660 :البهرة] 

 (ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ) : قولنننهو [62 :التوبننن ] (ڻ

 شن   كن  خنبلق فهو ، لله مل  فيهب مبو ب البه جمي  أن م  .[62 :الج ]

 ،العبنبدات من  بكثينر تخنتص ألنهب ؛شر و مياة لهب المسبجد لك و ،مبلكهو

 الت  العببدة أن كمب ،الله سو  ألحد المسبجد فليس  ،الهرببتو ،الطبعبتو

 عبنبدة دور فبلمسنبجد .(3) سنواه ألحند تصر  أن يجوز ال عببده بهب الله كلف

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 يند  بني  تنذل و ابتهنب و ،تسبي  مواض و ،سبحبنه لله ضو خو تضر و ذكرو

 لكتنب  ترتين و ،تهجند مهنبمو ،الكبينر األجنر من  عنده فيمب رغب و ،سبحبنه الله

   .معبنيه را و غوصو ،له حفظو الله

 الظلم أعظمو ،الهببئ  أقب  م - - الله جع  المسبجد فض  ولعظم

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ) : فهب  ،عمبرتهب م  المن 

  .[660 :البهرة] (ڇ ڇ ڇ چ

 هذا مطبل  م  مطلبًا حمبيتهبو المسبجد ع  الدفب  الكريم الهرآن وجع 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ) :تعبلى قب  ،سبيله ف  الهتب  ألجله يشر  الدي 

 (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 الله شرعه مب لوال أ » :اآلي  هذه ع  --الشوكبن  قب  .[03 :الحج]

 يبنيه مب عطلواو الشرك أه  الستولى األعدا  قتب  م  لمؤمني او لألنبيب 

 ليتفرغ الهتب  أوج  بأن دف  لكنهو ،العببدات مواض  م  الديبنبت أربب 

 ،الله إلى البهب  أح  فبلمسبجد ،بغري  هذا لي و ،(1) «للعببدة الدي  أه 

 رج خ الت  المدرس  فه  ،لله التوحيد إعالن منطلقو اإليمبن قلع  ه و

 العلم ميدان ه و ،األجيب  تخرج الله بحمد الزال و ،األو  الجي 

 بلده إلى يص  مب أو  المسبفر يرج  إليهب ،التآلفو التعبر و الشور و

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 ،المسجد ف  ببلصالة العودة بعد أعمبله مستفتحًا ،العودة سالم  الله شبكرا  

 توثيهًاو ،سبحبنه هالل بنعم  تذكيرا  و ،المنا  على تهديمهو بأهميته إشعبرا  

 هجرته بعد به قبم عم  أو  ^ النب  أن تجد لذاو .للمسجد الهوي  للرابط 

 ف  ذكره ردو الذ و .قبب  مسجد المسمى ،المسجد بنب  المدين  إلى مك  م 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ) :سبحبنه قوله ف  الكريم الهرآن

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 الهرون ف  غيرهمو الراشدون الخلفب  ذل  على سبرو ،[632 :التوب ] (ڎ

 م و األرض الله يرث حتى ،الصبل  السلف م  بعدهم م و ،المفضل 

  .عليهب

 وكبننن » :--الفتننبو  مجمننو  فنن  تيمينن  ابنن  اإلسننالم شنني  ويهننو 

ن- ^- النبن  فنإن ،المسبجد ه  األم  مجبم و األئم  مواض   مسنجده  أس 

 ،العرفنب  تعرينفو األمنرا  تنأميرو النذكرو الهنرا ةو الصالة ففيه ،التهو  على

  ،(1) دنيبهمو دينهم أمر م  أهمهم لمب عنده المسلمون يجتم  فيهو

 للمسجد بمب كذل  السن  أشبدت المسجد بمكبن  العظيم الهرآن هنو   وكمب

 بدأ فهد ،للمسجد -^- الله رسو  ح  ف  ذل  يتجلى عظيم  مكبن  م 

 ليكونو اإلسالمي  الدعوة منه لتنطلق ،المدين  إلى ص و مب أو  مسجده ببنب 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 السن و الكريم الهرآن تعليم أصحببه فلهب يتلهى جبمعهو معهداو مدرس 

  .المطهرة

 النذ  اإلسنالم  المجتم  تكونو اإلسالمي  الدول  تأسس  المسجد وف 

 بنه اللنه ففنت  مغبربهنبو األرض مشنبرق إلنى بهنب انطلنقو الرسبل  أعبب  حم 

 إمبمننب فتننهو ُجنن    فيننه يهضنن  -^- اللننه رسننو  كننبنو ،العبننبد قلننو و الننبالد

 -^- كنبنو ،اإلسالم  العم  لمسيرة قبئداو قبضيبو الله إلى داعيبو معلمبو

 فحكهنب المسنجد قبلن  جندار فن  نخبمه مرة رأ  ،المسجد نظبف  على حريصب

 مكنر   المسنجد فن نظب ألهمين  إظهنبرا  و ،(1) علينه شندتهو لنذل  كراهيته ر  و بيده

 المو قبرهنب علنى ىصنل  و مسنجده تهنم كبن  الت  السودا  المرأة -^- النب 

  .لشأنهب تهليال بموتهب يخبروه لم حيث أصحببه بع 

 فن  الصنيبن و النظبفن  مؤسسن  أعمنب  بمتببعن  المسنجد إمبم نوص  ولهذا

  فن متمياا مسجده ليك و ،عليهب الهبئمي  م  التواص و ،جدتو إن المسجد

 بهبئنهو برونهنه انبهنر دخلنه فمن  ،المصنلي  متطلبنبت تنوافرو رائحتنهو فراشه

هو المدروسنن  إضننب تهو الاكينن  رائحتننهو إمكبنبتننهو نظبمننهو  …الروحننبن  جننوِّ

ننكين و الرحمنن  ننناو  موضنن  فبلمسننجد ،إليننه يعننود أن فبشننتبق  احتفننب و السَّ

  :ببلمؤمني  المالئك 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
ب الموض  هذا يكون أن ويج   م و ،الكرائم هذه ْهبب ببستو  الئه 

 صدورَ  نفحبُته تشف و ،النبظري  أركبُنه فتسر   ،المكرمي  م  يستحه ونهب

  .المؤمني 

ري  موط و التهو  مستود  المسجدو   ڦ ڤ ڤ) :تعبلى قب  :الُمطَّهِّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 كرام ال تل  على حرصبو [632 :التوب ](ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 حتى المسجد دخو  ع  كريه  رائح  ذا أك  م - ^- نهى أهلهو دلمسجل

 هذه م  أك  م  » :- ^- الله رسو  أن  عمر اب  فع  الرائح  تل  تاو 

 أن --جببر حديث ف و ،(2)(1) «المسبجد يأتي  فال الثوم يعن  الشجرة

 : فهب  منهب فأكلنب الحبج  فغلبتنب الكراثو البص  أك  ع  نهى- ^-النب 

 ممب تتأذ  المالئك  فإن مسجدنب يهرب  فال النتن  الشجرة هذه م  أك  م »

 يومب -- الخطب  ب  عمر المؤمني  أمير ط وخ  ،(3) «األن  منه يتأذ 

 إال أراهمب ال شجرتي  تأكلون النب  أيهب نكمإ ثم ...." :خطبته ف  فهب 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 م  ريحهب جدو إذا- -الله رسو  رأي  لهد ،الثومو البص  هذا خبيثتي 

  .(1) «طبخب فليمتهمب أكلهمب فم  البهي  إلى فأخرج به أمر المسجد ف  الرج 

أ اإلسالم هكذا   ميَّنَاهو ،فريندة فضنبئ  منحنهو ،خبصن   مكبنن المسنجَد  َبنوَّ

 مركنناو ،عنناو جنن  الخننبلق إلننى النندعوة منطلننق ببعتبننبره ،عدينندة بخصننبئص

 منن  انبعثنن و ،التشننري  أحكننبم جنببتننه منن  انطلهنن  الننذ  ،األو  اإلشننعب 

  .اإليمبن أشع  ردهبته

 يؤخذ صحنه ف و ،الصبل  العم و اإليمبن إلى الدعوة ترتف  سمبئه فعلى 

ننم منبننره علننى منن و ،الصننبل  العمنن  يننؤد و ،اإليمننبن  العمنن و اإليمننبن ُيَعلَّ

 فن  الجهنبد كتبئن  تننظم فيهو ،الله سبي  ف  الجهبد إلى يدعى فيهو ،الصبل 

  .الله سبي  ف  الجهبد راي  تح  اإليمبن جحبف  تنطلق منهو ،الله سبي 

 مندن أحينب  من  حن  كن  فن  مدويًا المؤذن صوت ينطلق المسجد فم » 

 اسنتجبب  هنو إنمنب ،الخينر من  المسنجد ف  يعم  مب ك و ،قراهمو مسلمي ال

 الصنالة إقبمن  مهر هو فبلمسجد .األذان ألفب  عليه اشتمل  الذ  الحق لندا 

 يجن و ،النفنبق بسنم  نفسنه يسنم عنذر بدون عنه يتخلف الذ و ،المفروض 

 ،قن و كن  فن  الجمبعن  صنالة حضنور على رعيته يحم  أن األمر ل و على

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
- الرسنو  تركنه مب غير ،الترهي و الترغي  م  ،المنبسب  المسبئ  يتخذ أنو

  .(1) « المفروض  الصلوات ألدا  المسبجد لحضور ،ببلنبر اإلحراق هوو -^

 ،مسنبجدهم أكبنر فن  مدين  ك  أه  فيه يجتم  أسبوع  عيد للمسلمي و 

 من  أجنرا   أفضنلهم ،النروائ  بأطي و ،اللبب  بأجم و ،النظبف  غبي  ف  همو

 لخطبتيهنب اإلنصبتو ،الجمع  صالة لحضور ذل و ،المسجد إلى مبكرا   جب 

   .الصالة قب 

 المسنجد تحي  منهب ،المسجد ف  إقبمتهب تس  الت  النواف  صلوات وهنبك

 رسنو  أقبمهب الت  التراوي  صالةو ،جلوسه قب  ركعتي  يصليهب أن يس  الت 

 لمبو ،آمته على تفرض أن خشي  هبترك ثم ،رمضبن ليبل  بع  ف -^ -الله

 احندو إمنبم را و جمبعن  رض  الل  عهم  ،أصحببه أقبمهب العل  انتف و ، توفى

  . به اقتدا 

 أدا  م  مبن  الو ،صالة ك  م  اإلقبم و األذان بي  ركعتي  صالة كذل و 

 فن  أدا هنب األفض  كبن إنو ،المسجد ف  بعدهبو ،الصالة قب  الراتب  النواف 

 األفض  كبن إنو ،المسجد ف  أدا هب يجوز ،العيدي  صالة كذل و .نبز الم

 صنالة تهنبم المسنجد فن و ،االستسنهب  صنالة كنذل و ،الصنحرا  ف  تهبم أن

                                                 



 

 
 

 كانة املسجد يف اإلسالماملبحث األول: م                          
 ُيسن  ،الصلوات تل  ك  م و ،الهمر لخسو و ،الشم  لكسو  الكسو 

  .المهبم تنبس  فيهب خطب  النب  اإلمبم يخط  أن

 بتنندبر الهننرآن قننرا ة المسننجد فنن  تننؤد   التنن الصننبلح  األعمننب  منن و 

 عن  ،-- هرينرة أبنو رو  كمنب ،لتدارسنه االجتمنب و حفظهو ،خشو و

 يتلنون ،اللنه بينوت من  بين  فن  قنوم اجتمن  ومب» :فيهو ،حديثًا -^- النب 

 ،الرحمنن  غشنيتهمو ،السنكين  عليننه نالن  إال بيننهم يتدارسننونهو ،اللنه كتنب 

 االعتكننب  ذلنن  منن و .(1) «عنننده فننيم  اللننه ذكننرهمو ،المالئكنن  حفننتهمو

 كنبن كمب ،رمضبن شهر م  األخيرة العشر ف   خبص  و ،المسجد ف  المشرو 

 الجننبئا علنى الصنالة ذلن  من و .بعنده م  أصحببه فعلهو ،يفعله- -الرسو 

 جنودو م  للمي  الخير م  رجىيُ و ،المصلي  لكثرة ،المسلمون اعتبدهب الت 

   .الغبل  ف  هل ال م  رجىيُ  ال مب ،الكثرة

ننو للصننالة مهننرا  و ،دالتعب ننو للطبعنن  مكبنننًا يكنن  لننم المسننجد إن   دالتهج 

 ،المكرمنبتو ببإلنجنبز حبفن  تنبري  - ذل  إلى ببإلضبف  – هو ب  ،فحس 

 إلنى االسنتمب و ،اإلرشنبداتو المنواعظ لتلهن  المسنلمون فينه يلتهن  موئ و

 ،العظننبتو الوصننبيب منن  فيننه ُيلهننى مننب إلننى ينصننتونو ،التوجيهننبتو النصنبئ 

 يطنرأ منب فينه يتننبولونو ،متغينراتو عوائق م  بينهم يحدث مب فيه يعرضونو
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 مختلننف لحنن  جنببتننه فنن  يتشننبورونو ،اختالفننبتو تغي ننر منن  مجننتمعهم فن 

  .المشكالتو الهضبيب

 الهننيم لنشننر مختلفنن  مجننبالت   تنننتظم ،متنوعنن و شننبمل  المسننجد فرسننبل  

 ،كرامتهو اإلنسبن سمو إبرازو ،الحميدة ألخالقاو اآلدا  غر و ،اإلسالمي 

 ،الطمأنينن و بنبألم  إشنعبرهو ،سنلوكه تهويمو ،حيبتهو جودهو على الحفب و

 المسنجُد  بهنب يضنطل  الت  المختلف  المجبالتو ،المتعددة األدوار خال  م 

 تخفنف التن  ،الروحين و النفسني  الطمأنين  توفيرو ،االجتمبع  األم  لتحهيق

 ،شننهواتهبو الغرائننا جمننوح فننيهم تكننبُ  و ،آالمهننبو الحيننبةو  أعبننب َ  النننب  عنن 

 فن  النوار  األمن  بسنطو ،األفراد بي  األلف  روابطو ،المحب  أواصر ترس  و

 ،قواعنده توطيندو ،أرجبئنه فن  االطماننبنو االسنتهرار نشنرو ،المجتم  ربو 

  .(1) دعبئمه تثبي و

ر فكم ،توجيه منبرو دعوة مركا المسجد أن كمب   ،أفادة رعمَّ و قلوبًا نو 

 الايغ جذور منهب انتا و ،المعبص  شغبَ و جبهلي  أوضبر عنهب أزا و

 مجبهدة ،نهي  تهي  مؤمن  أجيبال   تهقو  و تعبلى الله بحو  منهب جع و ،الضال و

 ف  اإلسالم رتنَش و ،الخيرو ببلطبع  األرض رتعم   ،مطيع  قبنت  ،صبمدة

 األرض على يمش  قرآنًا فكبن  ؛المعمورة م  عديدة نواح  و اسع و آفبق  
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 رقب  على مصلت  سيوفًاو ،الرشبد سب  يهديهمو الحق منبهج للنب  ينير

 ،الطغيبنو الكفر على المصري  ،الحق ع  النبفري  المتكبري  المتجبري 

 غرا و ،التهو  بذور فيهب تغر و ببإليمبن الهلو  تغاو هداي   رُس و

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ) :األمر أول و رسوله طبع و الله طبع  :كلهب الطبع 

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

  .[51 :النسب ] (ىث مث جث يت ىت مت خت حت

 على التبم الحرص م  ،المتكبم  المسجد إنشب  على العم  يج  اوأخير  

ف  صورته تكون أن  أن علىو ،خبرجيًّبو داخليًّب اإلسالمي  للدعوة مشرِّ

 ببلكتب  منضبط  دام  مب ،اإلسالمي  ألطيب ا كبف  جهته م  يستوع 

 الو رييس  و ،فيتكل   الو فيؤل  و ،ُيفرق الو لُيجمِّ  ؛دعوة أو عمال   السن و

رو ،رعس  يُ    .رينف   الو يبشِّ

 تحتنبج التن  ببلفانبت لالهتمنبم كبينرة جهودا- ^-رسو  لمسجد كبنو 

 المرضننىو  المعننوزيو الفهننرا و المعننوقي  منن  اجتمبعينن  عنبينن و رعبينن  إلننى

 الموسننري  منن  الصنندقبتو الاكننوات جمنن  كننذل و ،اليتننبمىو الغربننب و

 -رسنو  لمسنجد كنبن األعمب  هذه ك  مستحهيهب على توزيعهبو المنفهي و

  .فيه ببرزا   دورا-^
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 ،المننؤمني  بنني  المحبنن و ،األلفنن و ،األخننوة روح تتربننى المسننجد داخنن و 

 حننرو و ،التطبحنننبتو ،التنبفسننبت منن  الخننبل  المثننبل  عننبلمهم فيعيشننون

  .الطبهبت

 َحلَّن  أو ،كبرثن  بهم نال  إذا المسلمون إليه يتسببق موئ  المسجُد  ف و 

 ،أمرهم ليتدارسوا ،خطر هددهم أو ،خط  ديبرهم داهم أو ،مصيب  بأوطبنهم

  .عنهم ليفرج ربهم إلى يلجؤواو ،أمرهم ف  يتشبوراو

 بهنم تحن و ،ببآليبت همرب   يخوفهم حي  ،المسبجد إلى المصلون يهر و 

هنب من  تهشنعرو ،المشنبعر هولهنب من  تهتنا التن و ،النكبنبتو المصبئ  َظمو  عو

 الهمنر خسنو و الشنم  كسو و ،الفيضبنو الصواعقو كبلاالز  ،األبدان

 بني  الجمين  فينطنرح ،العصنيبنو الغن  فن  التمنبد  بسب  ،البركبن انفجبرو

 حن  منب يكشف حتى ،امع د عيونو ،خبضع  قلو و ،خبشع  بدعوات ،يديه

   .الدا  عضب و األضرار م  ببلدانهم نا  مب يرف و ،البال  م  بهم

 فن  متسنبو أننهو ،بهنب اللنه كرمنه التن  بكرامته المؤم  يشعر المسجد ف و 

 أو حكبمنب كنبنوا سوا  ،بجبنبه يجلسون الذي  جمي  م  ،الواجببتو الحهوق

 ميناة الو ،كن  من  احندو فهنو ،علمنب  أو جهنبال ،فهنرا  أو أغنيب  ،محكومي 

  .ببلتهو  إال احدو أل 
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 شننوائ  منن  تنهيتهننبو ،النفننو  تهننذي  فنن  مهمننًا دروا   يننؤد  فبلمسننجد 

 االنهسنبمو للننناا  المثينرةو ،االفتراقو التشت  إلى المؤدي  ،الضغين و الحهد

 بنأن الشنعور لتنمين  الصنحي  السنلوك األفنراد نفنو  ف  يغر  إذ ،الشهبقو

 ،اإليمنبن شنيج و تضنمهمو ،اإلسنالم رابطن  تجمعهنم ،احندةو أسرة الجمي 

نلهب التن  الهنيم أبنرز من  هن  التن  المسنبواة خال  م  ذل و  فن  اإلسنالم أص 

  .اإلنسبن  األص  حدةو م  المنبثه و ،النفو 

 أرو  فن  جالَّهنبو ،المسنبواة لهيمن  خبصنًا اهتمبمنًا اإلسنالم أعطنى فهند 

هب  بي  مطبه  جلي  اضح و ظهرتو ،عببداتهم برسونيم همو أفراده بي  صورو

  .المسبجد ف  المصلي 

 أزاحو ،المصنطنع  الفنوارق جمين  علنى قضنى فجنره بناوغ منذ فبإلسالم 

  .الجبهلي  االجتمبعي  الحيبة ف  سبئدة   كبن  الت  االستعال  نظرة

 ،اتجننبه كنن  فنن  مدوينن  التوحينند كلمنن  المسننجد مننآذن منن  تنطلننق فحنني  

 تكبملن  فنإذا الخلنق خنبلق دعننوة يلبنونو ،الحننق لنندا  لمؤمنونا يستجي 

 جمنو  فبنتظمن  ،الصنالة إقبمن  المؤذن أعل  ،جموعهم التأم و ،أعدادهم

 بنن  ،آخننر علننى شننخص يمتننبز ال ،إمننبمهم خلننف متراصنن  صننفوفًا المصننلي 

 ،متجننبوري  الصنف يضنمهم ،الحننواجا جمين  تناو و ،الفننوارق كن  تنذو 

 ال ،االجتمبعي  حبالتهمو ،الثهبفي  مستويبتهمو ،المبدي  همأحوال تببين  مهمب



 

 
 

 املبحث األول: مكانة املسجد يف اإلسالم                          
 الغنن و ،األمينر بجبنن  المأمور ،أخيه بجبن  يهف أن غضبض    أحدهم يجد

 ،للعبمنن  مجننبور التننبجرو ،لألسننود مالصننق األبنني و ،الفهيننر جننوار إلننى

 الو ،منواقفهم ف  تفبض  ال ،احدو صف   ف  جميعهم ،لألم  مسبو   المثهفو

 يسنجد الو ،يركن  حتنى إمبمنه قب  ببلركو  احدو يتهدم ال ،أفعبلهم  ف تمبيا

  .إمبمه انصرا  قب  صالته م  ينصر  الو ،فعال   يايد الو ،يسجد حتى

 ،معبنيهب أج و ،صورهب بأسمى الوحدة تبرزو ،المسبواة فيهب تتجلى عببدة 

 من  نبعن  أمن  أنهنمو ،احندو أصن  إلنى انتمب هم المصلي  نفو  ف  فتعمق

   .احدو منب 

 غينر عند تتكرر ال ،الفريدة الصورة تل و ،للمصلي  البدي  المنظر هذا إن 

 النذي  ،الغنربيي  المنصنفي  من  الببحثي  المسبواة أبهرت لذل و ،المسلمي 

 خنال  من  تظهنر التن  السنبمي  الهنيمو ،الفبضل  ببلمعبن  إعجببهم ع  َعبَّروا

  .صفوفهم توحيدو ،المسلمي  كلم  م ج ف  لهب الفبع  الدورو ،الصالة أدا 

 

   

 

 

 



 

 
 

 املبحث الثاني: رسالة املسجد                          
 

 المسجد رسالة :الثاني المبحث
 

  :اإلمام واجبو املسجد رسالة :األول املطلب

 صنيبغتهبو اإلسنالمي  الشخصني  صننبع  هن  مرتكااتنه أهنم من  المسجد 

 المسنجد كنبن إذاو .متتبلين  قروننب الندور هنذا تؤد  ظل و الوح  ضو  على

ن ْ  بنبلهرآن صنبغو األبطنب  تخنريجو الرجنب  صننبع  ف  دورهب قبم قد األو   مو

 قضنبتهو دعبتنه فكبنوا ،الرضوان عليهم الهد  أئم  األصنبم عببدو اإْلبو  ُرَعبة

 اإلسنالم ينشنرون األرض فن  سنبحواو ،النهنبر( فرسبن اللي  )رهببن حمبتهو

 تألفهنب لنم بهيم اإلنسبني  يمدونو ،الوجود رفبت ف  الحيبة يبعثونو ،السالمو

  .تعرفهب لم مث و

 رائند لكن  مرتنبدو ينضن  ال قنو  معني و للعلنم ركني  رك  المسجد إذا   

 رغبنبتهم يشنب و نهمهنم يرو  مب المجتم  أفراد منه ينه  منه و أري  للعلم

 تحمنيهمو األوهنبمو الشنكوك عنهم تدف  إيمبني  شحن و علمي  قوة يعطيهمو

 الند  بهنب يحنبولون التن  المسنعورة  المحمومن نفثنبتهمو األعدا  سموم م 

 تعشنوو مفبهيمهنبو مرئيبتهب لتنعك  السليم  العيون ف  الرمبد ذرو التضلي و

 رغبنبتهمو ،الشريرة ناعبتهم إرضب  بذل  يحبولون أفكبرهب فتتبلب  أبصبرهب
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ)الطبئشنن  ننناواتهمو الجبمحنن 

  (ٺ

 التعلنيم لمهمن  تضنطل  التن  المؤسسنبت أعظم أن ندرك أن بد ال إذن

 _ ^_ النبن  مسنجدو ،بذل  يشهد اإلسالمي  األم  تبري و المسجد ه 

 ،للنندعوة تنندريب  محضنن  أو و تعليمنن  مسننجد أو و جبمعنن  أو  كننبن

 منهنب يتخنرج التن  المحبضن  هن  المسنبجد أن كذل  األم  تبري  شهدو

  .الدعبةو العلمب 

 اإلسنالمي  األمن  تنبري  فن  العظمنب  أخرجن  الجبمعبت أن نعلم فنح 

 جنبم  عن و األزهنر الجنبم  عن  نعلنم نحن و ..المسنبجد فن  كبنن  إنمبو

 كنبن الت  الشهيرة جوامعهبو العظيم  اإلسالم مواق  م  غيرهب ع و الايتون 

 بمراسنيم يعيننون كبنواو ،األئم و العلمب  كببر هم للتدري  فيهب ينص  م 

 من  لنذل و ،أهمين  من  لهنب لمنبو عظمن  م  منبز ال لهذه لمب األمر ل و م 

 الندعوة مهمن  هن  المسنجد بهنب يهنوم التن  الرسبئ  أعظم م و األدوار أهم

 رسنبل  فيهنب ضنعف  قند اإلسنالمي  النبالد م  كثير أن نعلم نح و ،التعليمو

 هنذه نسنتعرض أن نجند ،الضنعف هنذا سننذكرو شنتى جوان  ف  المسجد

 األدننى الحند هن  التن  الصالة إمبم  ف  ئيس الر الجوان  ف  حتى الجوان 
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 مننب األسننبب  منن  جعلننوا هننذه فنن  حتننى ،الننبالد بعنن  فنن  يوجنند قنند الننذ 

  .المرجوة المطلوب  الصورة على تهوم ال يجعلهب مب و يضعفهب

 – األربعن  بأبعبدهنب – للمسنجد  لنالجلي الرسنبل  هذه تحهيق سبي  ف 

 الهضنبيب فن  اإلسنالمي  التوجيهو عي االجتمبو الثهبفي و العلمي و اإليمبني 

  - :يل  مب ذل  م و كبيرة مساولي  المسجد إمبم على فإن ،العبم 

 فينه يجنر  منب كن  ع و ،المسجد إدارة  ع األو   ؤوالمس هو اإلمبم 

 التننرابط تعايننا عنن  و ؤالمسنن هننوو ،سننلبًاو إيجببننًا نشننب و توجيننه منن 

 األ و األخ هنوو ،لمسنجدبب لنربطهم سنعيهو ،مسنجده ادرو   بني  التواص و

 فن  الهلنو  جمن  على الحريصو الطبئعي  قب  العبصي  م  إليه يلجأ لم 

 الوحنندة فنن  اإلسننالم مهبصنند عينيننه نصنن  باضننع  و دروسننهو طبننهُخ و عظننهو

   .اإلخب و

 بعند الثهبفين و العلمين  المسنجد رسبل  إبالغ ع   ؤوالمس هو اإلمبم 

 إليهنب الندعوة حسنبنإو ،لهنبتمث فن  االجتهنبدو ،تحصنيلهب فن  الوس  بذ 

 التن  الفكرين  المستويبت لك  فهمهب تيسيرو ،الحسن  الموعظ و ببلحكم 

   .الذكرو للصالة تؤمهو ،العلمو للمعرف  المسجد تهصد

 تشب م داعي  فلي  ..البشبش و التفب  و ببلتوازن الموسوم هو اإلمبم 

 ،األفاندة تمي يسنو الهلنو  فيجم  الرهب  قب  ببلرغب  النب  يدعو ،يأ و
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 للشنر مغالقنًا ،الوحدةو لف األُ و للخير مفتبحًا فيكون ،غلو أو عنف دونمب

 الو عظننهو فنن  يتلطننف ،صننالتهو خطبتننه فنن  يخفننف .الفرقنن و التنننبفرو

 العالقنن و الهبدفنن  الهصنن و بننبلموقف التربينن  أسننلو  يسننتخدمو ،يتكلننف

  .المببشرة غيرو المببشرة الحسن 

 ببلحكمن  فيهب لهم لينص  اهتمبمبتهمو نب ال مشكالت اإلمبم يتفهد 

 ه الضي   الشخصي  اهتمبمبتهو بهضبيبه النب  يشغ  الو ،الحسن  الموعظ و

 التنمين و األمن  قضنبيب علنى فيحنرص جميعنًا المسنلمي  أمنر يشغله إنمبو

 ، الطي نن الكسنن و احترامننهو العمنن  إلننى ينندعوو ،المجتمنن و الفننرد بنننب و

  .ببلمساوليبت اإلحسب و عبتالتب احتمب و ،النعم  شكرو

  المسنجد فن  السالمو الطمأنين و الخشو  أجوا  على اإلمبم يحبفظ 

 الو ،الخشننو  لننروح مفسنند البلبلنن و للشننهبق مثيننر نشننب  بننأ   سننمي فننال

 لنه ظهنر إذا الحنق علنى الرجنو  من  جمتحر   غير به له علم ال فيمب يخوض

 يندعو الو ،المجتمن   فن منبزعن  مجنب  هنو رأيًا يتبنى الو .الصوا  جهو

 يفتنرق انتخببي  خصوم  ف  طرفًا يكون الو ،اآلرا  م  رأ  حو  ناا  إلى

 لنه مننبص فنال إالو ،المرشنحون حولهب يصطر و ،المسجد جمهور عليهب

 الدعبين  عن  للمنبنر تنايهنًا ،الهضنب  برجنب  سنوةأُ  موقعنه عن  التنح  م 
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 مسنناولي  فنن  ريطتفنن فننذل  أخننر  دون طبئفنن  إلننى االنحيننبزو التحننا و

   .الداع و الدعوة

  العنبم سنلوكه اسنتهبم  على ببلحرص اإلمبم   سمْ  على المحبفظ، 

  .قيبم خير ظيفتهو بمهتضيبت الهيبم مراعبةو ،مظهره بحس  االعتنب و

  خبصن  المسنجد الحتيبجنبت التفهد دائم يكون أن اإلمبم على ينبغ 

 النظبفنن ، مسننتلامبتو المغبسنن ،و النظبفنن و الفننرش كعهنند ،منهننب الدورينن 

 هنذه لجمين  قنر  عن  متببعنب يكنون بحينث أدواتنه،و أجهرتنه إلنى إضبف 

 تجدينند أو فرشننه، تغييننر أو المسننجد تننرميم إلننى حبجنن  رأ  فننإذا األمننور.

 فن  يشنبورهمو المسنجد جمبعن  لذل  يند  فإنه مرافهه،و أجهاته بع 

 ذل .

  :اجملتمع وحدةو اإلمام :الثاني املطلب

 على أفراده عالقبت تهوم ،متمبس  مجتم  بنب  إلى اإلسالم يمتعبل تهد  

 ،الشنتبتو الفرقن  دواعن  فينه تنحسرو ،االنسجبمو المحب و ،االلتابمو المودة

 يهنب  ال المسلم المجتم  فوحدةُ  ،العداوةو الشحنب و ،االختال و التماقو

 خنتال ا علنى ،أفنراده بني  تجمن  اإليمنبن فرابطن  ،آخر مجتم  أ  حدةُ و بهب

 الوشنننبئج أفضننن و ،أوثههنننبو النننروابط أشنننر  هننن و ،أجنبسنننهمو ألنننوانهم

ن قندو ،أكرمهبو  النروابط بمضنبمي  االلتناام أهمين  الشنرعي  النصنوص دتأك 



 

 
 

 : رسالة املسجداملبحث الثاني                          
 يؤلنفو ،يفرق الو يجم  فبإلسالم ،التنبز و االنهسبم م  رتحذ  و ،اإليمبني 

 َخنَور  و ضنعف االفتنراقو ،منعن و قوة فبالجتمب  ،يببعد الو يهر و ،ينفر الو

  .فتن و

 ،التواصنن و المحبنن  أسننب  علننى المنندن  المجتمنن  اإلسننالم أقننبم لهنند 

 المنندن  المجتمنن  فاننبت بنني  -^- اللننه رسننو  فألَّننو ،التكبفنن و التعننبونو

 الخنال  يثينر منبو ،التمناقو الفرقن  أسنبب  عنهنب أبعندو ،بينهب قبر و ،كلهب

 علنى ترتكنا الت و ،أخيهب المسلم عالق  سمو أوض و ،أوسبطه ف  النعراتو

 ،الهفنواتو المثبلن  عن  الصف و ،الاالتو األخطب   تحم  و ،التآلفو الود

  .المجتم  ف  ترسيخهو ،النفو  ف  األم  تعميق سبئ و أهم م  ذل و

 معنبن  تحهينقو ،المجتمن  أفراد بي  الترابطو الهوة مبدأ يؤكد اإلسالم إن 

 ،مصننبلحهب تننرابطو ،األمنن  بوحنندة الجمينن  يشننعر عننندهبو ،اإليمبنينن  األخننوة

 ،مسنؤوليته فنرد كن    يندرك إذ ،للمجتمن  األم  توفير ف  عظم  ركياة تل و

 بخدمنن  الفننرد يهننومو ،الفننرد راحنن  علننى الجمبعنن  فتسننهر ،بواجبننه يهننومو

 التناامو ،مجنتمعهم أنظمن  احترام على يعلمونو ،الجمي  فيتكبتف ،الجمبع 

 ،الفسنبد مكبفحن  علنى الجمين  يتعنبونو ،اآلخنري  حهوق احترامو ،بتعبليمه

 ينؤد  منب كن  من  وقبيتهو ،دواعيهب مكبفح و ،الجريم  م  المجتم  حمبي و
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 األشننرار منهننب يتسننل  قنند التنن  المنبفننذ َسنند  و ،الفتننن و الشننر بننذور زر  إلننى

  .المرجفونو البغبةو ،المفسدونو

 سنهبأس   تن ال الرابطن  قنوة علنى أفنراده بننب  فن  يعتمند المسنلم المجتم و 

 العهيندة أن لننه يتضن  الرابطن  تل  لحهيه  المتأم و ،فجره باوغ منذ اإلسالم

 ،الحهننوق تحفننظو ،اإلجننرامو البغنن و الظلننم تمننن و ،العنندوانو األذ  محننر  تُ 

 ،تجبوزهنب عندمو ،عنندهب التوقف يج  حدود   أمبم نفسه المسلم يجد بحيث

 قنو  بشنعور يحن و ،منه من  ممب ش   ف  الوقو  ع  الدين  ازعهو يردعهو

 التنرابط إلنى بنه يندف و ،علنيهم التعند  من  يحجناهو ،مجتمعنه بنأفراد يربطه

  .(1) معه التمبس و

 فن  الوحندة معنى بترسي  ُيعنى أن عليه ،المسجد إمبمو ،الجبم  خطي و 

 اعتمند اإلسالم بأن رهمذك  يُ و ،بينهم المحب  أواصر تعميقو ،المصلي  نفو 

 يسننم  فننال ،أفننراده بنني  للتننرابط ركينناةو ،المجتمنن  دةلوحنن دعبمنن    األخننوة

 تبديندو ،المجتمن  حندةو تمايق شأنهب م  تجمعبت أو طوائف بهيبم اإلسالم

 عنن  تسننفر أو ،التنننبحر عنهننب ينننتج خالفننبت بننروز أو ،كلمتننه تفريننقو ،قوتننه

 منن  الكثيننر عنننه ينننتج ،جسننيم خطننر  و ،عظننيم شننر   فننذل  ،التنننبحرو الهطيعنن 

 إلنى ينؤد و ،المجتمن  أمن  ياعا و ،المفجع  المآس و ،وع المر األحداث
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 تظهنر قد خال  أ  إزال  إلى اإلمبم أو الخطي  مسبرع  إنو ،اضطرابهو قلهه

 فن  الننب  بني  اإلصنالح إلنى فيبنبدر ،بنه يضنطل  أن يج  مب أبرز م  بوادره

 دواعن  ترسني و ،األخوين  عالقنبتهم توطيدو ،خالفبتهم إزال و ،خصومبتهم

 ضنمبنو ،المجتمن  أمن  ترسني  دعبئم أقو  م  ذل  ألن ،االنسجبمو لف األ

 متشنببك  ،قبئمن  حندةو بنأنهم رهمينذك   أن علينهو ،السعيدة الحيبةو االطمانبن

  .الجمي  مصلح  سبي  ف  يعم  منه عضو ك  ،متآلف 

  :االعتدالو الوسطية :الثالث املطلب

 أبنرز من  الوسنطي و ،م اإلسنال التشنري  خصبئص م  االعتدا و التوازن 

 فن  الغلنو إلنى يهد  اتجبه ك  يمه  فبإلسالم ،فيه غلو الو جفب  فال ،ماايبه

 الخطنو  تجنبوزو التنطن  إلنى تهود مببلغ  التهشف ف  المببلغ  ينكرو ،الدي 

نثَّ و ،االعتندا  علنى َح َّ  حيث ،المحددة  العبنبدة حنق بني  التوفينق علنى ح 

 اإلسننالم تشننريعبت من  يتعبرضننبن التنطن و فننبلغلو ،الحيننبة فن  النننف  حنقو

 من  جندو لمب المتتب و ،المشه  على عدالبُ و الحرج رف و التيسير على الداعي 

 منبو ،العصنور عبنر الطوائنفو األفنراد بعن  من  عملين  أو عهدين  انحرافبت

 ،األمنن  علننى سنن     أثننر   منن  الحننق لمنننهج المخبلفنن  المعتهنندات تلنن  أفرزتننه

 تجنبوزو ،الندي  فن  الغلنو بسنب  حص  ذل  أن دركي ،بهب صيب أُ  نكببتو

 إحنداث إلنى أد  ممنب ،اإلسنالمي  الشنريع  لنصنوص السي  الفهمو ،الحدود
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 فبإلسنالم ،الشنهبقو الفرقن  بنذور زر و ،العصنور عبنر المسنلمي  بني  الفت 

 يحرمو ،تهصير أو انحرا  دون ،الوسط المنهج سلوكو ،االستهبم  إلى يدعو

 تصنر  كن و ،المعبملن  أو العبنبدة أو االعتهنبد فن  كنبن ا سنو ،يمهتنهو الغلو

 دعوتننه أصننو  يخننبلف ممننب ،اإلسننالم يننرده المتنطعنني و المغننبلي  منن  صننبدر

 األسنبب  كبفن  إزال  جو و على يؤكدو ،الهويم  شريعته منهجو ،الصحيح 

  .العنف إلى ل الموص   المنبفذ جمي  سدِّ و ،الغلو إلى المؤدي 

 عننه يتحدث أن يج  مب أهم م  االعتدا و الوسطي  إلى اإلسالم دعوة إن 

 أنو ،للننب  يوضنحه أن يجن  منب أبنرز من و ،المسنجد فن  الخطي و اإلمبم

 أفراد جمي  على أنو ،تشريعبته سبئر ف  اضح و اإلسالم سطي و لهم يكشف

 التننوازن إلننى دعوتننه فنن  الرصنني  اإلسننالم منننهج يستشننعروا أن المجتمنن 

 ،صنندرا   النننب  أضننيق المتنطعنني و المغننبلي  أن يشننهد الواقنن و ،االعتنندا و

 إلننى عمنندوا ربمننبو ،غليبنننًاو غضننبًا أكثننرهمو ،اضننطرابًاو قلهننًا أشنندهمو

 ،مننهجهم سنلوكو ،آرائهنم ف  موافهتهم على اآلخري  لحم  الهوة استخدام

 الشنبب  من  فان  أوسنب  فن  سر  حيث ،المسل  هذا ف  البع  انالق قدو

 آثنبر   لنه هنذاو ،ذلن  نحنو أو العلمنن  أو ببلفسنق صفهو أو ،فالن فربكُ  الحكم

 فهند ،شرورهبو حنهبمو  األم  عبش و ،صصهبغُ و آالمهب المجتم   تجر   سيا 

 بنن رغو و أفهننبمهم انحرفنن و ،عهننولهم طبشنن و ،الفننت  تلنن  قلننو  زاغنن 

 علنى الحكنم فن  العننبن أللسنتهم أطلهواو ،الحق المنهج سلوك ع  أنفسهم
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 األقبوينن  علننى اعتمننبدا   اإلسننالم دائننرة عنن  إخننراجهمو ،ونننهير بمننب اآلخننري 

  .الواهي  المصبدرو ،الكبذب  األخببرو ،الظنونو الشكوكو ،الشبئعبتو

 طريننق هننو ،اإلسننالمي  الشننريع  عليننه نينن بُ  الننذ  الوسننط منننهج فلنناوم 

 ،التيسننيرو الرفننقو ،الرحمنن و العنند  أهنن  هننم أصننحببهو ،الحهنن  السننعبدة

 نشننرو ،االطمانننبنو األمنن  تحهيننق علننى أحرصننهمو ،ونالتعننبو التسننبم و

 الهننرآن أهنن  هننمو ،الفرقنن و الفننت  إثننبرة عنن  أبعننُدهمو ،السننالمو االسننتهرار

 الله شرح م و الهرآن أه  همو ،النب  على الشهدا  ،الوسط األم  ،خبصتهو

   .الدي  لهذا صدره

 ،درو الن إلهنب  خنال  م  الوسطي  بتعايا يهوم أن المسجد إلمبم ويمك 

 ،الكنريم الهنرآن فن  األخنالق بآينبت يستعي و ،المصلي  على المحبضراتو

 ببسنتخدامو ،تنبرة النبوين  السنن   كتن  فن  الواردة الشريف  النبوي  األحبديثو

 الوسنبئ  كبفن  إلنى نصن  أن إلنى ،كنذل  نحوهبو ،أخر  تبرة الهص و المث 

 ،التنأثير سنبئ و أنجن  من  كلهنبو .إنترنن و إعالننبتو لوحنبت م  العصري 

 التفصني  من  ،الندي  ف  االعتدا و الوسطي  أهمي  بيبن ف  األئم  دور يكونو

 الشنواهدو الهصنصو ببألمثلن  المجتمن و الفرد على التفريطو الغلو خطر ف 

  .فيهب ببلوعظ يهوم الت  البيا  م  المعبصرة الحيبتي 
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  :املساجد أئمة بني تنسيق :الرابع املطلب

 كمنب ،اإلسالمي  البلدان ف  ،حبرةو قري و مدين  ك  ف  نتشرت المسبجد إن 

 ،الكبيرة الجوام  م  بعضهبو ،تهريبًا اإلسالمي  غير البلدان ك  ف  تنتشر أنهب

 لكبن ،حكم و ،دعوةو ،عمال  و ،علمًا فب األكْ  الخطبب و األئم  فيهب جدو لوو

  .عظيم شأن لهب

 المسنبجد أئمن  بني  تنسنيق إيجنبد هنوو ،مهنم أمنر إيضنبح هنب المهصودو 

 فيهننب األئمنن  بعنن  اتصننب  يمكنن  التنن  األرض أنحننب  جمينن  فنن  ،خطببئهننبو

 الهننر  مسننبجد فنن و ،المنندن أحيننب  فنن  المسننبجد أئمنن  بنني  تنسننيق ،بننبع 

 فن  المسنبجد أئمن  و ،مدين  ك  ف  خطببئهبو الجوام  أئم  بي و ،المتجبورة

 ،البلندان من  بلند كن  فن  طببئهبخو الكبيرة المسبجد أئم  بي و ،بلد ك  مدن

 كبيرة ببلله ثهتنب ل  أقو و ،مستحي  شبه المشرو  إن الهبر  أخ  تهو  قدو

 ،اللنه يشنب  حني  يتوسن  ثنم من و حندود فن  لنوو المشرو  هذا تطبيق يتم أن

 لعنم تمن  لو ،مهم  أهدا  التنسيق لهذاو ،فيه ُيببرك أن الله نسأ  فكرة ه و

   :ل ي مب األهدا  ذهه م و ،المسلمي  نفعهب

 من  ،بعن  من  بعضهم استفبدةو ،الخطبب و األئم  تعبر  :األول اهلدف

  .علمهم م و ،خبراتهم

 يواظبنون الننب  تجعن  التن  الوسبئ  اتخبذ على تعبونهم :الثاني اهلدف

  .المسبجد حضور على
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 من  ،المندنو الهر و الحبرات ف  المصلي  أحوا  معرف  :الثالث اهلدف

 ...فهنر أو ،خالفنبت من  يعبنوننه منبو ،سنرا  أُ و أفنرادا   ببإلسنالم اامهمالت حيث

  .الممكن  ببلوسبئ  حلهب محبول و

 موضنو  فن  ،أسنبوعيًا الجمع  خطب  إعداد على االتفبق :الرابع اهلدف

 ،المندن أو األحينب  أو الهنر  فن  بيبننه إلنى النب  يحتبج مب أبرز يكون ،معي 

 بنذل  يتعلنق منب لهنم تبني  قدو ،المسبجد م  جميعًا المصلون يخرج بحيث

  .الموضو 

 توحينند علننى ،الواحند البلنند فن  المسننبجد أئمنن  اتفنبق :اخلــامس اهلــدف

 األولوين  له أن يرون موضو  أهم يختبرون بحيث ،شهر ك  خطبهم موضو 

 ،الجوامن  جمين  من  البلند أهن  م  المصلون ليخرج ،الشهر هذا ف  ببلدهم

  .الموضو  هذا ف  استفبدوا قدو

 ،اإلسالمي  البلدان ف  الكبر  الجوام  أئم  جمي  اتفبق :السادس اهلدف

 بحينث ،المسنلمي  يهنم موضو  أهم ف  خطبهم توحيد على اإلسالمي  غيرو

  ...الموضو  رسبل  تلهوا قدو ،كله العبلم ف  المصلون يخرج

 ،معنني  موضننو    فنن  ،الكبننر  الجوامنن  طنن ُخ  توحينند :الســابع اهلــدف

 ليتلهنوا ،الغربي  الدو  بخبص و ،العبلم دو  م  ،المسلمي  غير فيه بطبونيخ

 أو ،فلسنطي  قضني  مثن  ...الموضنو  ذلن  يخص فيمب المسلمي  م  رسبل 

ب لبلد   ردب  يُ  عدوان قضي    ...المسلمي  بلدان م  مَّ
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 البلند مندن فن و ،المندن أحينب و ،الهنر  فن  تحهه  لو األهدا  هذه إن 

 ،منبسنبًا حكيمنًا ترتيبًا لهب  رت  و ،كلهب المسلمي  بلدان مدن ف  ثم ،الواحد

 ،اإلعنالم سبئ و م  كثير تحههه ال مب ،للمسلمي  يحهق عظيم أثر لهب سيكون

 اجبهنبو تنؤد  ال ،اإلسنالمي  البلندان من  كثير ف  اإلعالم سبئ و أن العلم م 

  .اإلسالم ةدعب يبنيه مب يهدم ،منهب كثير نشب  يكون قد ب  ،اإلسالم 

  :التنسيقو االتصال وسائل
 خطبننب و ،المتجننبورة األحيننب و الهننر  خطبننب  علننى الميسننور السننه  من  

 يننوم لننيك و ،األسننبو  فنن  مننرة اجتمننبعهم ،مديننن  كنن  فنن  الكبيننرة الجوامنن 

نر انو ،احندو بينوم الجمعن  يسبق الذ  الخمي   لهنم فلنيك  اجتمنبعهم تعس 

 حنو  فيهنب يتنبقشونل  حديث  للتواص  أو أ  وسي ،آ  الوت  على مجموع 

 أهنم يختنبرون ثنم ،الجبرين  األحداثو المستجداتو الجمع  خطب  موضو 

  .جميعب خطبهم موضو  ليكون األحداث تل 

 منن  ،لألمنن  بيبنهننب إلننى الخطبننب  منن  تحتننبج التنن  الموضننوعبت أكثننر ومننب

 بونالتعن علنى حنثهمو ،مخبلفتنه من  الحنذرو ،بندينهم التمسن  إلنى دعوتهم

 أخنبه فيهنب األخ يسنلم ال التن  اإلسنالمي  لألخوة تحهيهب ،بينهم فيمب التنبصرو

 التجنننبر  التبنننبد  و ،المنننب و بنننبلنف  ،ينصنننرهو يعيننننه بننن  ،يخذلنننه الو

 الشننعو  حكومننبت بنني  العسننكر و ،الثهننبف و اإلعالمنن و ،االقتصننبد و



 

 
 

 املبحث الثاني: رسالة املسجد                          
 جدالمسنب خطبنب  من  تسنتغرق التن  الموضنوعبت م  ذل  غيرو ،اإلسالمي 

  .(1) .كثيرة أوقبت ،الكبر 

   

 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
 

  

  العبادات مواسم في المسجد إمام :ثالثال المبحث
 

َمننبم منن  المنتظننر النندور إن  الرفيعنن  المنالنن  تلنن  منن  يننتال م أن بنند ال اإلو

 االهتمنبم المسنجد امنبم على ينبغ  الت  األدوار أهم م  أنو العبلي ، الدرج و

 رمضنبن كشنهر العبنبدات( )مواسنم األمث  ستثمبراال استثمبرهبو بهب العنبي و

 لمننب شننعببن....وذل و المحننرم اللننه شننهرو عبشننورا و الحجنن  ذ  عشننرو

  .العبم أيبم م  غيرهب ف  تتكرر ال قد فرص م  المواسم تل  تتضمنه

  :التعبديو االمياني اجلانب

 من و العببدين ، المواسنم تل  الستهبب  النب  تهيا  يحس  أن -6

  :ذل 

o الامنبن آخنر فن  خصوصنب اإلنسبن حيبة ف  العببدة أهمي  بيبن 

 ثمنراتو االجتمبعي ،و الفردي  حيبته على أثرهبو الفت  كثرةو

 أمنهنننبو المجتمعنننبت حنننب  علنننى تعنننبلى اللنننه علنننى االقبنننب 

  استهرارهب.و

o  الهلن  عبنبدات من  المصنلي  أذهبن ف  العببدة مفهوم توسي 

 فن  عنهنب يغف  ببداتلع األمثل  ضر  م  الجوارحو اللسبنو

 صننل و الصندر سننالم و الصنف و كننبلعفو المواسنم هننذه مثن 



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
 عنندم منن  المرضننى.. زيننبرةو الننذكر كثننرةو الصنندق و الننرحم

 فنن  أولوينن و مينناة الشننريع  لهنب جعلنن  التنن  العبننبدات اغفنب 

 النندعب ...ف و الهننرآن قننرا ةو كبلصننيبم المواسننم منن  موسننم

  رمضبن.

o الوجنه علنى اسنتغالله يفين كو أحكبمه،و الموسم فضبئ  ذكر 

 ببألمثلنن  ذلنن  تبسننيط محبولنن  منن  تعننبلى، اللننه يرضنن  الننذ 

 فمننهم المصنلي ؛ ظنرو  تراع و تتنبس  الت  المهترحبتو

 الضننعيفو الهننو و المفننرغو العبمنن و الطبلنن و الموظننف

   الفهير...و الغن و

  :ذل  م و المصلي ؛ ف  التأثير قنواتو مداخ  تنوي  -5

  الصالة. ف  قرا تهبو للموسم  منبسب آيبت اختيبر -

 اآليننبت علننى بننبلتعليق إمننب الصننالة بعنند مننواعظو كلمننبت -

 أو قصنننن  أو حننننديث منننن  االنطننننالق أو الصننننالة، فنننن  المهننننرو ة

  الموسم. هذا استغال  على ترغيبهمو المصلي  موقف...لحث

 الجبنن  هذا تغذ  الحديث أو التفسير كت  م  مهبط  انتهب  -

 علنى الحنرص من  متفبوت ، أوقبت ف  مسجدال جمبع  على قرا تهبو

  تركياهب.و قصرهب



 

 
 

 العباداتاملبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم                           
 إيمبنينن  مهننبط  عننرض ذلنن  منن و :الحديثنن  التهنينن  تفعينن  -

 فنن  العننرض جهننبز خننال  منن  مننؤثرة.. قننرا اتو توجيهينن  كلمننبتو

– تيلجرام – آ  )الوات  االجتمبع  التواص  مواق  عبر أو المسجد

 يمكن و الموسنم،  من تنبسن و يمنبن اإل الجبنن  ....(تغذ - تويتر

  نشرهب.و إعدادهب ف  الشبب  خصوصب المسجد جمبع  إشراك

 اإللكتروني ...بنشر الشبش و اإلعالني  المسجد لوح  استثمبر -

 هنننذه السنننتغال  تننندعو  قصنننصو مهنننوالتو عبنننبراتو أحبدينننث

 أو المهجننورة السننن  أو البنني  األيننبم بصننيبم كبلتننذكير :المواسننم

  المسجد... جمبع  به يهوم خير  بمشرو  المشبرك 

 بطننرق االيمننبن  الجبننن  تعنناز التنن  المشننبري  تبننن و تنسننيق -0

 إطعننبم الصننبئمي ، تفطيننر :ذلنن  منن و المسننجد؛ جمبعنن  فنن  عملينن 

 جم  ،أيتبم كفبل  المرضى، هدي  توزيعهب،و الفطر زكبة جم  الطعبم،

 جمين  إشنراك المسجد إمبم يحرصو اللبب ...و الطعبم م  الفبئ 

  الجمي . م  لتتنبس  تنويعهبو مشبريعه ف  ي المصل فابت

 فن  التغين  شنأنهم من  النذي  المصنلي  حضنور فرص  اغتنبم -0

 ذلن  يلحنظ كمنب المواسنم، تلن  بعن  فن  يحضرون لكنهم العبدة،

 خنال  من  بهم الصل  يهو و عليهم فيتعر  رمضبن، شهر ف  بجال 



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
َمبم على ينبغ و غيرهب...(،و الهدايبو )الايبرات  اقبنبلهم يجعن  نأ اإلو

 عن  يبتعندو لهنم، الرجب و التوب  بب  فت و الخير ف  لترغيبهم فرص 

  تلميحب. أو تصريحب انتهبصهم

 :مثنن  الجبننن  بهننذا تهننتم لألطفننب  متنوعنن  مسننببهبت تنظننيم -5

 قنرا ة النبوي ، األذكبر بع  الكريم، الهرآن سور م  مجموع  )حفظ

 المسنجد، فن  الفجنر صنالة على المحبفظ  تربوي ، قصصي  مجموع 

 المتفوقنونو الجمين  تكنريم ينتم أسنبو ...(ثم لمدة التراوي  صالةو

 جمبعنن و أمننورهم أوليننب  أمننبم الجننوائا تننوز و قيمنن ، جننوائا لهننم

  المسجد.

 مشننبري  فنن  الصنندق و المسننبهم  بننب  لفننت  صننندوق وضنن  -1

 مصنبرفهب بيبنو البذ ،و الصدق  على النب  حثو المسجد، نشط أو

 اإلصننالحبت(و المسننببهبتو )كبلحلهننبت، المسننجد مشننبري  منن 

  األنشط .و المشبري  م  غيرهبو

 تحنر  فن  العببدين  المواسنم فن  الننب  اجتمب  فرص  اغتنبم -1

 تفنريج من  المسنلمي  ينفن  منبو األخنرةو الدنيب ف  الجبمع  الدعوات

  مرضبهم. شفب و أسراهم ف و دعبئهم نصرو كربهم



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
 من  األواخنر العشنر فن   االعتكب على المسجد جمبع  حث -2

 تنوفيرو المعتكفي  تنظيمو ترتي و المنبس  المكبن تهيا  م  رمضبن

 المنبسنننب  البنننرامج بعننن  بإقبمننن  الفرصننن  اسنننتغال و احتيبجنننبتهم

  تعبلى. الله كتب  كمدارس 

  :الدعويو العلمي اجلانب

 كننب ؛ بوقنن  منبسننب  كنن  قبنن  دائمننب نفسننه يهيننب أن لإلمننبم ينبغنن  -6

 المنبسنب ، هذه أحكبم ف  فيتفهه منبسبب، علميب إعدادا   نفسه يعد بأن ذل و

  أحكبم.و آدا و مسبئ  م  بهب يتعلق مب معرف و فضبئلهب، على يتعر و

 الجمبعن  علنى منهنب يهنرأ بحينث المنبسب ، الكت  م  عدد اختيبر -5

َمبم على ينبغ و العشب ، بعد أو العصر بعد  المهنرو ة، ببلمنبدة االهتمبم اإلو

 فنت  لنوو الهنرا ة، من  خينر فهنو االلهنب و التحضنير له تيسر لوو عهبتنويو

 التنن  المسننبئ  حننو  الهننبد  النهننبش منن  لشنن   الهننرا ة بعنند البننب 

 . حسنب لكبن استعرضهب

 فن  التوجيهين  الكلمنبت إللهنب  الندعبةو العلمنب  بعن  استضبف  -0

 يهرحنه لجمبعتنه منبس  عنوان اختيبر على ليحرصو المنبسب ، األوقبت

  التكرار. ليجتن و أعظم الفبئدة لتكون الضيف، على



 

 
 

 الث: إمام املسجد يف مواسم العباداتاملبحث الث                          
 إللهنب  المشنهورات النداعيبت بع  أو العلم ه  بع  استضبف  -0

  .أسالته  على اإلجبب و ببلنسب ، خبص  درو 

 بشننرح يهننوم كننأن العملنن  بننبلتطبيق العلننم المسننجد إمننبم تهرينن   -5

 أو سنجدالم جمبع  أمبم الحج منبس  شرح أو الوضو ، أو الصالة كيفي 

 عن  فلمنًا منثال فيعنرض العنرض كجهبز الحديث  التهني  أدوات خال  م 

 يحنرصو المسنجد، فن  مهيان  قبعن  ف  دورة يهيم أو الحج منبس  شرح

  المسجد. جمبع  بي و بينه اإللهب  ف  التفبعل  الجبن  على

 يفضن و النبفع ، المطويبتو الكتيببتو الصوتي ، الوسبئط توزي  -1

 طبقنبت توجنه نأ يهتنرحو المصنلون، فيهب يكثر الت  وقبتاأل ف  توزيعهب

  التوزي . عملي  ف  الشبب و األطفب 

 العننبم طننوا  ينبسنن  بمننب تغننذيتهبو المسننجد فنن  مكتبنن  تننوفير -1

 بننرامجو المسننببهبتو بننبلبحوث تفعيلهننبو العبننبدة مواسننم فنن  خصوصننب

   الهرا ة.

 ألطفنب او النسنب و للرجنب  الموسنم ع  العلمي  المسببهبت إقبم  -2

  االجتمبع . التواص  برامج أو اإلعالنبت لوح  خال  م  ينبسبه بمب ك 



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
 بموسننم يتعلننق فيمننب– المصننلي  بأسننال  خننبص صننندوق وضنن  -1

 فن  عليهنب يجنب و بنبرزو اضن و مكنبن فن  النسب و الرجب  م  – العببدة

  أسبو . أو يوم ك  معلوم محدد ق و

 الطبعن  مواسنم فن  مإقبنبله اسنتثمبرو الشنبب  بفا  العنبي  زيبدة -63

 البنرامج بعن  تنفينذ فن  بإشنراكهم ذل و توجيههب،و طبقبتهم توظيفو

 الخينر علنى تعويندهمو المسنجد، لجنبن ف  عليهم االعتمبدو الموسمي ،

 الفطنر صندق  توزين و كجمن  الحن  فن  تطوعين  بنرامج قينبدة خنال  م 

 الكلمنبتو المنواعظ تنسنيقو المحتنبجي ، علنى األطعمن  سال  توزي و

 علننى اإلشننرا و التننراوي  صننالة تنظننيمو المسننجد لجمبعنن  التوعوينن 

  المسجد. احتيبجبت

 هنذه فن  بهنم خبصن  رحنالتو ثهبفين و اجتمبعين  لهب ات بوض  وكذل 

  لهم. المنبس  الخطب  توجيهو المببرك  المواسم

  االجتماعي: اجلانب

 أو رمضنبن موسنم فن  الح  أله  دور  جمبع  إفطبر إقبم  -6

 األلفن  لاينبدة الوجبنبت بإعنداد الجمين  يشنبرك الحج  ذ  م  عشر

 فن  التبنبه و اإلسرا  م  الحذر م  الواحد الح  أه  بي  الترابطو

  ذل .



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
 المسجد جمبع  ببسم الح  أه  على األعيبد ف  هدايب توزي  -5

  الجمي . ينبس  الذ  الترفيهو الفبئدة بي  الجم  على فيهب يحرصو

 الحن  ألهن  معبيندة لهنب  ترتين  فن  العيندي  موسم استثمبر -0

  جميعب. الح  أه و المسجد جمبع  بي  التهنا و للسالم

 طرينق عن  المسنجد جمبعن  من  اإللكترونن  التواص  تفعي  -0

 لتبننبد  الحديثنن  التهنيننبت من  غيرهننبو المختلفنن ، التواصنن  شنبكبت

 بننننبلبرامج التننننذكيرو التوجيهننننبت تنوينننن و االقتراحننننبتو اآلرا 

 أننوا  من  غيرهنبو العبنبدات موسم ف  سيمب ال ح ال ف  الفعبليبتو

  البنب . التواص 

 ترتين و غينرهم أو الح  ه  أ م  المرضى زيبرة على الحث -5

 فن  علنيهم السنرور إدخب و المرضى لمواسبة للمستشفيبت زيبرات

 ذ  من  العشنر أو و رمضنبنو كبألعينبد ذلن  تنبسن  الت  المواسم

  .(1)غيرهبو الحج 

 يكلنفو ،قصنيرة رحلن  أو المسنجد جمبعن  من  سنفر ترتي   -1

  .الرحل  لهذه منبس  برنبمج بعم  الح  شبب  م  لجن 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثالث: إمام املسجد يف مواسم العبادات                          
  :التجهيزات 

 دواليننن – المسنننجد فنننرش ) المسنننجد بمرافنننق االهتمنننبم -6

 – النسننب  مصننلى– الميننبه دورة– المسننجد سننبحبت– المصننبحف

 طين و ،بنظبفتهنب ...(والعنبي - الس  لكببر منبسب  كراس – المكتب 

َمننبم منن  يحسنن  كمننب حتهننب،رائ  البخننور منن  منبسنن  نننو  اختيننبر اإلو

 خشننو  علننى أثننر منن  لننه لمننب المسننجد لتطيينن  الجننو ملطفننبتو

   المصلي .

 الصننوتيبتو التبرينند أجهنناةو المكيفننبت سننالم  منن  التأكنند  -5

  .بصيبنتهب المببدرةو غيرهبو اإلنبرةو الخبرجي و الداخلي 

     

 



 

 
 

 املبحث الرابع: إمام املسجد و األحداث                          
  

 األحداث و مسجدال إمام :رابعال المبحث
  

 أشنند مننب و ،المسننلمي  بننالد محننيط فنن  تجننر  التنن  األحننداث أكثننر مننب 

  .ديبرهم ربو  ف  شررهب دحيهْ  الت  الملمبت

 توجينه يحس  لبي  إلى  مبس   بحبج  ؛اإلسالم بأم  المدلهم  النواز  هذه 

 كينف و ،هنب إزا  صننعه علنيهم ينبغن  لمنب ترشيدهم يجيد قبئد و ،فيهب النب 

  !!معهب يتعبملوا أو يتعبطوهب أن مله

 الننب  ارتضنبهم النذي  المسبجد أئم  مث  الدور بهذا يضطل  ال حهيه    و 

 ،الصنالة هن  و أال علنيهم اللنه افترضنهب شنعيرة أعظنم فن  أئمن  لهنم ليكونوا

  ؟النواز  و المسبئ  و الهضبيب م  دونهب هو بمب فكيف

 الندور بهنذا اسنتاثبرهم تندعم ب أسنب إلنى نشنير أن الهو  نبفل  م  لع  و 

  :هم إذ غيرهم م  أكثر

 طريهنه يجند منهم صدر فمب ،عندهم قبو  موط  و ،النب  ثه  مح  :أوال   

  .قلوبهم و نفوسهم إلى

 المخولون هم و ،اجتمبعهم فيهب و ،النب  أفادة مهو  المسبجد أن :ثبنيًا 

 المهمن  بهنذه يهنوم لنم إذا نسنأ  أن لننب و ،الرببنين  المسجد برسبل  الهيبم على

  ؟بهب سيهوم إذا فم  عليهب الهبئمون و المسبجد أئم 



 

 
 

 املبحث الرابع: إمام املسجد و األحداث                          
 حيب  مسبجدهب أئم  م  األم  تنتظره الذ  الدور هذا نجل  أن بنب يجدر و 

 دعنننب و ،الضننرببت و المصننبئ  نننبر فتينن  و ،األحننداث مجريننبت و ،النننواز 

 اشنراقًا أكثر بصورة نخرج أن عسبنب ؛الدور هذا صور تجلي  ف  سويًا نجتهد

  :ذل  فم  اإلمبم أيهب تذكره أن ينبغ  أغفلنبه مب و ،ضوحًا و و

 حلَّن  و ،المسنلمي  بنبالد عصنف  الت  المح  هذه أن على التأكيد :أوال   

 فن  تفريطننب و تهصنيرنب و ذنوبننب لنوال لتكنون كبنن  مب ؛أرضهم و دورهم ف 

 المنر  و ،ببال   و و نكبال   إال خواننبإ تايد مب نهترفهب معصي  ك  أن و ،الله جن 

 :سنبحبنه قنب  كمنب هنذه الحبلن  و دام منب إخواننه مأسنبة صن  ف  شريكًا يعتبر

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی)

   (خت حت

 مئ حئ جئ ی ی ی) :تعنننبلى قنننب  و .[ 06 :النننروم ] 

 األرض فن  مصيب  ته  ال أنه و .[ 03 :الشور  ] (خب حب جب يئ ىئ

  .بتوب  إال ف رتُ  ال و ،بذن  إال

 تنبري  من  النبطهن  المواقف و ،األحبديث و ببآليبت ذل  على يستشهد و 

 المنالذ بنأن رهمذك  يُ  و ،مكينًا قرارا   السبمعي  قلو  ف  تجد حتى ،المسلمي 

 و ،بجنببنه االلتيبذ و ،الله بحب  االعتصبم هو ؛هولهب م  المخرج و ،شرهب م 

 و سنخطه أسنبب  عن  االبتعبد و ،شريعته متحكي و ،كتببه إلى الصبدق  العودة

  .هو إال الله م  عبصم ال و ،إليه إال الله م  ملجأ ال إذ ،غصبه
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 و ،المنندلهمبت و األزمننبت منن  الكننون فنن  يحنندث مننب أن إيضننبح :ثبنيننًا 

 إلهين  محكون و ،رببنين  تندابير فنق و تجنر  ؛اللنه أعندا  م  ببلمسلمي  النكبي 

 خنال  الظنبهر كنبن إن و ،فيهنب قن  و لمن  خيرهب معل و ،أرادهب و الله شب هب

  :ذل  فم  بعضهب جل  قد الله أن إال ؛بحس  اقع  و ك  ف  ه  و ،ذل 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)سبحبنه قب  كمب اإليمبن أله  تمحيص أنهب* 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

  .[ 606 :عمران آ  ] (پ

 ] (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى) ُّ :هنننب االنت و االصنننطفب * 

 الحكنم من  علينه - سنبحبنه - اللنه يفنت  منب علنى فيهنف .[ 603 :عمران آ 

 بنأمر للتسنليم الننب  يندعو و ،الننواز  ف  النبفذة و الهبهرة ،إرادته ف  الببهرة

 )سنبحبنه فلنه الضنرا  و السنرا  من  البسنيط  هنذه ظهر على يحدث فيمب الله

  .[ 0 :الروم ] (ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 بني  الصنرا  أن اقتضن  التن  و ،الكونين  اللنه سنن  ف  النظر إمعبنه :ثبلثًا 

 أهن  تهنبر  تفتنأ ال الكفنر دو  أن و ،السنبع  تهوم أن إلى قبئم الببط  و الحق

 أوقندوا كلمنب أنهنم و ،الجولن  و الصنول  و ،المنعن  و الهنوة لهب دام  مب الحق

 بغينتهم ،األرض من  مب بهع  ف  خر أُ  نبرا   أشعلوا ،الله أطفأهب و للحر  نبرا  

 أهنن  عنناا  لكنن  و [ 561 :البهننرة ] (گ گ گ ک) :اللننه قننب  مننب

 عبننبده بننه عنند و قنند و ،اللننه بينند االسننتخال  و التمكنني  و الغلبنن  أن اإليمننبن
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ) :الموحننننننننننننننندي 

  .[ 635 :األنبيب  ] (ڈ ڎ

 إيننراده و ،ببلمرصننبد اليننأ  كننبن إن و بننبلواق  للتفننب   عهننمدفْ  :رابعننًا 

 النروح هذه يعيش أن المؤم  تدعو الت  السن  و الكتب  م  الشريع  لنصوص

 بن  ،المواقنف أشند و ،الظرو  أحل  ف  -^ - النب  عبشهب الت  المتفبئل 

 المغنبز  و السير و التبري  م  الوقبئ  يستعرض و ،الفأ  يعجبه - ^- كبن

 نجنم بناوغ و ،المحن  اشنتداد رغنم ؛إليمنبنا جنند غلبن  و ،األحنوا  تغير ف 

 فن  المنحن » :كهنولهم المرهفن  العبنبرات ذل  ف  يستخدم و ،الفت  و الكفر

 ؛«النصنر يولد المعبنبة رحم م » و ،«اآلمب  محبض  اآلالم» و ،«المحن  قل 

 معننى المحرومن  الشنفبة علنى يرسنم و ،األمن  المكلومن  النفنو  ف  ليبعث

  .االبتسبم 

 و ،حليفهنب النصنر كنبن األمن  بهنب أخنذت لنو التن  األسنبب   يبي   :خبمسًا 

ن التن  األسبب  على أيضًا يهف  ذين  فن  جعلتهنب و ،األمن  عن  النصنر رتأخ 

 ظهنر علنى مسنلم ك  يصنعه النصر أن على يؤكد و ،الرك  مؤخرة و ،الهبفل 

 اللنه يجع  حتى فعله للمسلمي  ينبغ  مب و ،أحد ذل  ع  يتخلف ال األرض

  .لهم الهيب  يعيد و ،حليفهم النصر

ب   و ،الحينبة عن  تعبينر هنو الهلنو  يعتصنر الذ  األلم أن إلى يشير :سبدس 

 و ،( 1 ) «َكبْلُبنَْينبنو  لوْلُمنْؤمو و  اْلُمنْؤمو ُ » األخنو  ببلشنعور اإلحسب  و ،االنتمب 
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 أعظم مب و ،الكبير الجسد هذا ف  مجروح جا  ف  لمعبنبة عفوي  استجبب  هو

 و ،الواحند الجسند معننى مستشنعرا   مأسبتهم و إخوانه حب  اإلنسبن يعيش أن

 و تنوادهم فن  المنؤمني  مثن » -^ - المصنطفى أخبنر كمنب الواحدة اللحم 

 الجسد سبئر له تداعى عضو منه اشتكى إذا ؛الجسد مث  تعبطفهم و تراحمهم

  .إخوانه تجبه المفروض الواج  أق  يعد   هذا و ،( 1 ) «الحمى و ببلسهر

ب   :-  - عمر قب  كمب ببلهدر الهدر مدافع  مسأل  إلى يتطرق أن :سببع 

 فن  كلنه سعنب و نستفرغ أن الهدر مدافع  فم  ،«الله قدر إلى الله قدر م  نفر»

 الصنبدق  فبلندعوة ،مهندور ممك  بك  دعمهم و رفدهم و ،المصببي  مسبندة

تونى» :- ج  جالله– الر  يهو  و ،السمب  أبوا  لهب تفت » الغي  بظهر اَّ  َوعو

نني    َبْعننَد  َلننوْ  و ألَْنُصننَرنََّ    ،مظلننوم فننبجر أو كننبفر منن  كبننن  لننو حتننى ،( 2 ) «حو

د المسلم بدعوة فكيف   .الموحِّ

 اللنه يعجن  أن الظبلمي  على الدعب  توجيه و ،الصلوات ف  الهنوت :ثبمن ب 

 بأسننمبئه االسننتغبث  و ،يهننامهم و ،نحننورهم فنن  كينندهم يننردَّ  أن و ،بنناوالهم

 بند ال و ،أجب  به ع دُ  إذا و ،أعطى به ا ُس  إذا الذ  العظيم اسمه و ،الحسن 

ه الله على أقسم لو م  نيف و مسلم مليبر ف  أن  يتشنت  أن يحسن  ال و ،ألبنرَّ

                                                 

http://www.alimam.ws/ref/1584#_ftn10
http://www.alimam.ws/ref/1584#_ftn10
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 ال موضنوعبت إلنى بنه االنتهنب  و ،الندعب  تطوي  ف  قلوبهم تتفرق و ،النب 

  .( 1 )النبزل  تخص

 ،غينره من  أكثنر به منبط  المساولي  هذه أن المسجد إمبم فليتأكد :اأخير   و 

 يفنت  أن ينسنى ال ثنم ،كبفيه و حسبه هو و ،الله على ليتوك  و ،جواده فليعه 

 فبلمسنأل  ،اإلفهنبم فن  التوفيق و ،اإللهبم و المدد منه يرجو الله بي  و بينه بببًا

 أعظنم أنن  و ،توجيههنب  يحسن من  تنتظنر إلين  أعنبقهنب جه  و بأم  تتعلق

  .كن  حيث ليرع  و ،عون  ف  الله كبن ،لذل  المخولي 
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 :مسجدية أنشطة :السابع الفصل
  

  :مبحثين فيه و 
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  المحاضرات و دروسال :األول المبحث 

  

  :املسجد دروس :األول املطلب 

 ينتعلم ،المسنبجد فن  هنبمتُ  التن  العلمين  الحلهنبت تلكم هبب أعن  و 

 و األحكنبم و العهيندة فن  ،متطلببتنه و فروعه و الدي  صو أُ  النب  فيهب

   .بهب يلحق مب و الشرعي  العلوم سبئر و اللغ  و الحديث و التفسير

 الوسنيل  أنهنب كمنب ،فبئندة أعظمهنب و المجبالت أهم ه  الدرو  و 

 اإلسنالم تنبري  عبنر التجنبر  أثبتن  قند و ،األبهى و األجد  و األنف 

 فن  األسنلم التربوين  الطريهن  ه  ،الشرعي  العلمي  الدرو  أن الطوي 

 سنبئ  و أعظم كبن  و ،الدي  ف  تفهيههم و ،النب  تعليم و الدي  نشر

 الوسنبئ  أفض  تاا  ال و ،الصبل  السلف عند التربي  و التعليم و العلم

  .لذل 

 الشنرعي  الدرو  يتصدروا أن يج  و ،معلموهب هم األم  ب علم و 

  .بخبص  المسبجد ف  الدرو  و ،مكبن ك  ف 

  :منهب ،تمياهب خصبئص المسبجد ف  العلمب  لدرو  و 
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 حني  ،غيرهنب من  أكثنر النذكر مجبل  معنى فيهب يتحهق أنه  .6

 تحضننرهب و ،( المسننجد هننو و ) اللننه بيننوت منن  بينن  فنن  تكننون

  .مالئكته بأهلهب الله يببه  و ،المالئك 

 السكين  و الطمأنين  م  بش   يشعر المسجد ف  المتله  أن  .5

  .آخر مكبن أ  م  أكثر السم  و الهدو  و

 و لننألد  لتاامننًاإ أكثننر يكونننون المسننبجد فنن  النننب  أن  .0

  .الحضور و المكبن احترام و اإلنصبت

ا أكثنر يجعلنه المسنجد فن  المتله  جلو   .0  و لهبن اسنتعداد 

 علننى يكنون أن األصن  و ،الصنالة مكنبن فنن  أننه يشنعر حني  العلنم

  .ذل  على يحبفظ و طهبرة

 ألن ؛العلننم طننال  تربنن  التنن  هنن  النندرو  فننإن الجملنن  فنن  و 

 النندرو  طننال  فنن  األصنن  و ،ببالسننتمراري  غبلبننب تتسننم النندرو 

نب عنه العلم تله  و ،المدرِّ  للشي  المالزم   و األد  و ببلعمن  مهرون 

  .عمله و علمه ف  قدوة العبلم إذ ،السم 

  :الدروس أصناف 
  :أصنب  اليوم النب  يحتبجهب الت  الدرو  و 
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 أن ينبغن  التن  الندرو  تلكم ه  و :اةالمرك   العلمي  الدرو  منهب 

 أهننم منن  و ،المتمكنننون العلننم  ال  ُطنن و الكبننبر المشننبي  رهبيتصنند  

  :مواصفبتهب

  يخدمهب مب أو لشرعي ا العلوم أحد ف  تكون أن.  

  فيمننب مننتمك  علننم طبلنن  أو شنني  ينند علننى تكننون أن و 

  .يدرسه

  أدبهم و العلمب  سم  على تكون أن.  

  من  المتلهن  صنفبت فنيهم تتوفر مم  الطال  يكون أن 

  .األد  و األهلي  و االستهبم  حيث

  االستمراري  و الثببت صف  الدر  يأخذ أن.  

  شيخه توجيه حس  ببلتدرج العلم الدار  يتلهى أن.  

 يربن  أن للشني  يمكن  التن  و ،األبهنى و األنف  ه  الدرو  هذه و 

  .ببطمانبن يجياهم و بسمته يتأثرون و ،عينه على فيهب تالميذه

   :اخلفيفة الدروس منهب و 

 زمنن  فنن  اإلمننبم يلهيهننب التنن  المؤقتنن  المننوجاة النندرو  هننذه و 

 ،قصننير محنندد زمنن  ذات هنن حل فنن  أو ،شننهر أو ،كأسننبو  ،محنندود
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 أو ،الثهبفين  المواسنم أو الندورات فن  لهىتُ  الت  الدرو  و كبلحلهبت

  .نحوهب و الصيفي  المراكا

 أننه كمب ،العلم طال  جخر  تُ  ال لكنهب ،مفيدة و طيب  الدرو  هذه و 

 من  يتأكند و يتنببعهم ال و ،تالمينذه علنى يتعر  أن للشي  فيهب يتأتى ال

 و التوعينن  بنندورات أشننبه فهنن  ،يجينناهم أن عنن  فضننال   مسننتويبتهم

  .التثهيف

  :العلمية الدروس 

 تعلنيم فن  الصنغبر العلنم طنال  بهب يهوم الت  الدرو  تلكم ه  و 

نن إلننى تحتننبج ال التنن  و ،األولينن  الشننرعي  العلننوم  أو ،العلننم فنن  قالتعم 

 فنن  النندرو  هننذه تكننون أن يجنن  و ،األحكننبم و العهبئنند فنن  التبحننر

 و رعنبيتهم و الكبنبر العلنم طال  و العلمب  إشرا  تح  و ،بجدالمس

ُب  بهم تنحر  لاال ،متببعتهم  األحداث و فبلصغبر ،شمبال أو يمينًا الس 

 توجينه ال و إشنرا  دون اآلخنري  يعلمنون تركنوا إذا العلنم طنال  م 

 تسننتهويه و أحنندهم يشننط  ربمننب و ،الغننرور و التعننبلم يصننيبهم ربمننب

    .يشعر أن دون األهوا 

  :الدروس مواضيع   
  :تنبولهب الممك  م  الت  المواضي  بع  إلى سنشير و 

  العقيدة  -1
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 لهنب تتعنرض التن  الشرسن  الحملن  ظ  ف  العهيدة درو  أهمي  تبرز 

 و الصننوفي  و ،الرافضنن  فكننر إلحيننب  محبولنن  منن  اليننوم اإلسننالمي  األمنن 

 كتنن  تنندري  منن  دالبنن فلننذل  ،النننب  بنني  المنكننرات و البنند  انتشننبر

 كننذل  و ،البنند  هننذه شننر منن  النننب  لتحصنني  مكننبن كنن  فنن  العهينندة

  .غيره و التنصير حمالت لمواجه 

  - :اآلتية الكت  تدريس ميكن 

 أو ،( ينن  نعنيم محمنند ) اإليمنبن - ( األشننهر عمنر ) العهينندة سلسنل  

 الهاللن  مجند  ) بنه نبندأ كيف اإليمبن ،( حكم  حبفظ ) الهبو  معبرج

  .النبفع  العهيدة كت  م  غيرهب و .....شرحهب و الطحبوي  العهيدة .(

 المعتهند علنى فيهب التركيا يكون و ،األسلو  تبسيط أهمي  ننسى ال و 

  .ذل  بعد تأت  الشرك مظبهر ثم الصحي 

  :الفقه  -2
 اإلسنهب  من  بش   :فههي    مسأل    يتنبو  أن المسجد إلمبم يمك  و 

 شرو  و ،الوضو  فرائ  مث  ،النب  بأحوا  ق عال له ممب التفصي  و

 بمننب و ،غيرهننب و الحننج أركننبن و ،الصننوم مسننبئ  و ،أركبنهننب و الصننالة

 خنال  فن  يندخ  ال أن شنريط َ  .ذلن  نحو و ،المهب  و الحب  ينبس 

 دون الندر  م  فيخرجوا المستمعي  أذهبن يشتِّ  بذل  ألنه ؛الفههب 

 الفههن  الحكنم يبنيِّ  أن ُيستحسن » لهنذا و ؛إمبمهم م  شيا ب ينتفعوا أن
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 من  الراجح  الفههي  األقوا  تمييا على الهدرة ذو  م  كبن إن الراج 

 يكنون أن شنر  ؛السنؤا  بنب  يفنت  أن من  بنأ  ال و ،( 1 ) «المرجوح 

ن ننب  بننأ  ال و .الجننوا  عنن  َيَحننبر و ُيحننرج لنناالَّ  ؛الجننوا  منن  متمكِّ

 و اإلحبطن  ألنَّ  ؛تشنع     دون لك  و ،العصر تخص   لمواضي َ  ببلتعرض

 العصنر مواضني  من  و ،للمحبضنرات يصل  الموضو  ف  االستهصب 

 المسنلم ليحنَذرهب األفكبر و المذاه  م  اإلسالم يخبلف ممب التحذير

  .عنهب يبتعد و

  - :اآلتية الكت  تدريس ميكن و 

 لسنعيد السنن  فن  األسب  ،الفهه  الملخص أو ،السن  فهه صحي  

 الفهننه كتنن  منن  غيرهننب و .....للشننوكبن  المضننيا  النندرار  ،حننو 

  :يأت  مب على ننبه و .النبفع 

  البداي  ف  العببدات أبوا  على التركيا.  

  الخنوض عندم العوام م  الحضور غبل  كبن إذا يراعى 

  .األحكبم توضي  و الراج  ذكر و الخالفي  المسبئ  ف 

  بنبق  ثنم البينو  و نكنبحال فهنه إلى العببدات بعد التطرق 

  .السببه  الكت  م  المعبمالت

                                                 

http://www.alukah.net/social/0/22022/#_ftn1


 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
  فن  الصنالة – رمضبن قب  الصيبم ) المواسم فهه مراعبة 

  .( الحصبد موسم قب  الاكبة - الحج قب  الحج – رمضبن

  اإليمبني  ببلنبحي  الفههي  األحكبم ربط.  

  :التفسري  -3

 كالم تفسير مبماإل يتنبو  أن هو و ،الدرو  به ُتحلَّى مب أفض  هو و 

ره مكبن ف  أجم  فمب ،الله  اآلي  قيدْته آي  ف  أطلق مب و ،أخر  بآي  فسَّ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) :- تعبلى - قوله مثبله ،األخر 

 ](ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ) :قوله هو و ،ببلله الشرك بعََدمو  مهيد   [ 50 :الامر

 ](ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 تشبيه مث  ،الله كتب  م  األمثب  ضر  ذل  م  و ،[ 02 :النسب 

 تعبلى - بهوله هشٍّ  أسب    على قبئم أنه و ،العنكبوت ببي  ببلله الشرك

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ) :-

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

  .[ 06 :العنكبوت ] (گ

ب مثبله و  ضنب من  يهعل يترت  مب و ،الصبل  العم  ف  الترغي  أيض   رو

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) - تعننبلى - قننب  ؛الجنننبن دخننو  و ،اللننه



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 الصنبل  العمن  علنى عبنبده الله ُيجبزو  مب و [ 10 :الامر ] (ۈ ۆ ۆ

 - قنب  ؛سنعبدتهب و الننف  راحن  و العينون قنرة و ،الصندور انشنراح م 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ) :- تعننننننننبلى

 ،[ 11 :النحنن  ] (ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 من  العصنبة و للمعبنندي  اللنه أعنده منب و ،آثنبره و الشنر من  الترهي  و

   .عذا  و خا 

 و ،العظننبت و العبننر و ببلنندرو  غننن  اللننه كتننب  أن المهصننود و 

 المسنجد إمنبم علنى ينبغن  لكن  و ،السبمي  اآلدا  و ،الحسن  المواعظ

 و يكنون حتنى ؛قواعنده و التجويند أحكنبم فق و اآليبت تالوة ُيحس  أن

 و الكلمنبت بتفسنير جيندة معرفن    لنه تكنون أن و ،النفنو  ف  يًّبقو ْقُعهب

 و ،منراده يوافنق ال بمنب اللنه كالم يفسر و الخطأ ف  يه  ال حتى ،اآليبت

  .المعتمدة التفبسير ببع  االستعبن  يمكنه

 منن  أل  منهجن  شنرح أو ،مختنبرة آينبت تفسنيرب يهنوم أن لإلمنبم و 

 بكننر ألبنن  التفبسننير أيسننر – السننعد  – كثيننر ابنن  ) :التفسننير كتنن 

 لسننيد الهننرآن ظننال  منن  يعننيش و ،للشننوكبن  الهنندير فننت  – الجاائننر 

  .التفسير كت  م  غيرهب و ...قط 

  :احلديث  -4



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 اللننه كننالم فنن  قينن  مننب دروسننه و الحننديث تفسننير فنن  ُيهننب  كننذا و 

 لنه تُكنون أن و ،ألفبظه و الحديث تالوة يحس  أن اإلمبم فعلى ،سبحبنه

  .تفسيرهب معرف 

ب يتننبو  أن األفض  مو  و   منب األحبدينث من  ينأت  و ،معين نب موضنوع 

 تصحي  ف  دورهب و ،أهميتهب و الني  مثبله و ،توضيحه و بيبنه ف  َيُص   

  .المث  ضر  أو ،بطالنه أو العم 

ب  النبو  الهصص م  بهص  يأت  أو   مثبلنه الصنبل  العمن  ف  المرغِّ

 عننند النندعب  فضنن  للمسننتمعي  فيننه يبنني  و ،الغننبر دخلننوا الننذي  قصنن 

  .ذل  نحو و الكر 

  - :اآلتية الكت  تدريس ميكن و 

  .الصبلحي  لريبض ميسر شرح - 

  .مسلم لصحي  ميسر شرح - 

  .النووي  لألربعي  ميسر شرح - 

  .الحكم علوم لجبم  ميسر شرح - 

  .الترهي  و الترغي  صحي  شرح - 

  :الرقائق  -5
  - :اآلتي  الكت  تدري  يمك  



 

 
 

 ث األول: الدروس و احملاضراتاملبح                          
 مدارج تهذي – المؤمني  موعظ  تهذي  – الهبصدي  منهبج مختصر 

 أحمنند للشنني  الرائننق البحننر – مفلنن  البنن  الشننرعي  اآلدا – السننبلكي 

  .غيرهب و ،شبد  أبو خبلد روح  إل  درُ  -فريد

   :السرية  -6
  - :اآلتي  الكت  تدري  يمك  

 السنيرة– المختنوم الرحينق – بمهشن البن  النبوين  السيرة – اليهي  نور 

  .السيرة كت  م  غيرهب و .....للصالب  النبوي 

 يبننى الرسنو  كنبن كيف و المعبصر ببلواق  السيرة أحداث ربط م  

  .المسلم المجتم  ثم المسلم  الشخصي 

ننب يكننون أن المسننجد إمننبم أراد إذا و  ننب ،دروسننه فنن  نبجح  ه   فنن  موفَّ

  :فعليه مواعظه

ب و مننهكال يكننون أن  -6  منن  الغبينن  ألن ؛الوضننوح تمننبم اضننح 

 إفهنبمُ  الهصنُد  إنمنب و ،الكنالم علنى قدرتنه إظهنبرَ  هنو لني  الندر 

نن  و .منننه مطلننو  هننو بمننب المسننتم   ُيسننر  ال أن الوضننوح تمننبم مو

ن  كبن قد و ،التمه   و التأنِّ  عليه ب  ،كالمه  ^- الرسنو  َهنْد  مو

ب أعبدهب بكلم  تكلم إذا أنه مواعظه ف  -   .( 1 ) ُتفَهم حتى ثالث 

                                                 

http://www.alukah.net/social/0/22022/#_ftn2
http://www.alukah.net/social/0/22022/#_ftn2


 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 ُينبسنن  مننب الحديثنن  أو الهرآنينن  الشننواهد منن  يسننتعم  أن  -5

 يحتبج لاال ؛المطلو  ببلهدر يحتبجه مب منهب يأخذ أن و ،الموضو 

ن  يأخنذ المهبتو و  َمَثَ   َمَثُله يكون و ،التكرار إلى  يصني  منب سنهبمه مو

 العدو هجوم ينتظر قف و ربمب السهبم جمي  استعم  فإذا ،العدو به

  .عليه

ا الدر  فيعد يتهيأ أن  -0 ا إعداد   ذاكرتنه علنى يعتمند ال و ،جيد 

ب كبن إذا إال س   فن  يجلن  و ،يجند منب أحسن  يلب  أن و ،قويًّب متمرِّ

 الُهَمنبم اإلمنبم عن  ذكر قد و ،الجمي  إليه ينظر ك  يهف أو ،مصاله

ا يهتم كبن أنه -  - مبل  ب ؛بهندامه جدًّ  الرسنو  لحنديث تعظيم 

 أفتين  منب ) :يهنو  مبلكنب سنمع  :مصنع  أبنو قنب  ^ - الكنريم

 يحندث أن أراد إذا كنبن و ،لنذل  أهن  أنن  سنبعون لن  شنهد حتى

 يلننب  كننبن و ،ثيببننه أحسنن  لننب  و لحيتننه سننرح و تطينن  و تنظننف

  .( 1 )( حسنب

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 أن و ،كتنب  من  ال ارتجبليًّنب الندر  يكنون أن األفض  مو   -0

ا سنيكون ذلن  ْقن َ  و ألن ؛ذاكرتنه فن  جنبهاة   مبدُتنه تكون  فن  جيند 

  .المستمعي 

 جنب  قند و ،النفنور و المل  تورث ألنهب ؛الدر  إطبل  عدم  -5

ن  َماونَّن    خطبتنه قوَصر و الرج  صالة طو  أن» :الحديث ف  نه مو  .فههو

 عبم   الرسو  كالم أن إال الخطب  موضو  ف  كبن إن و هو و ،( 1 ) .«

  .غيره ف 

فنق و الننب  م  الدر   ف التلط ف  -1  تكنون ال أن و ،بهنم الرِّ

أ الوحيد هو أنه و ،التكبر و االستعال  روح عنده  ،العينو  م  المبرَّ

ن  المهصنودون فهم يخبطبهم َم  أمب  و ،الوعيند أحبدينث و آينبت مو

ن  الننب  فينفر ؛محيطه ع  اإلمبم يعا  أن شأنه م  هو  االسنتمب  مو

  .تصرفبته و أفعبله بسب  المسبجد هجروا ربمب و ب  ،كالمه إلى

 يحنذرهم كنبن فنإن ،يهو  بمب العم  و التطبيق إلى يببدر أن  -1

 هنو و السنؤا  عن  ينهبهم أو ،المب  يكتنوا هو و الاكبة دف  عدم م 

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
يب  ع  ينهى أو ،إليهم يده يمد  و اللَّغنو مجنبل  ف  يجل  هو و الغو

ب له يجد فل  - النميم  َي    آذان   يكون و ،سيحتهرونه ربمب  ب ،له ُمْصغو

ا   .عيونهم ف  صغير 

 و األصنو  فن  العلمنب  مصنطلحبت عن  الندر  ف  البعد  -2

ند مننهم النبع  و ،الدر  ال المحبضرة موضعهب ألنَّ  ؛غيرهب  يتعمَّ

   .الكالم على قدرته النب  لُير َ  استعمبلهب

ن  لنذا و ؛الندر  ال الخطب  مكبنه الصوت رف   -1  أن الخطنأ مو

ر   ( 1 ) كأنه صوَته مُ اإلمب يرف 
ا يخبطن  هنو و جنيش بهدوم ُمنذو  عندد 

  .المصلِّي  م 

  :الندوات و احملاضرات :الثاني املطلب 

 ه  و ،الدرو  بعد الثبن  المهبم ف  تكون الندوات و المحبضرات 

 هنو الندوات و للمحبضرات مكبن أفض  و ،ترادفهب و الخطبب  م  نمط

 ببلمحبضنرات يهنوم من  أولنى هو اعي الد و خطي ال أن كمب ،المسجد

  .المسبجد ف 

                                                 

http://www.alukah.net/authors/view/home/1622/


 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 من  شن   للمسنجد يعنود بندأ األخينرة اآلونن  فن  أننه من  ببلرغم و 

 العلمنب  من  االهتمنبم من  مايند إلنى يحتنبج األمر ياا  ال فإنه ،االعتببر

 بجعلهنب ذلن  و ،لهب االعتببر إعبدة و المسبجد إلى النب  أنظبر بصر 

ا  لألنشننط  منطلهننب و اإلرشننبد و الننوعظ و توجيننهال و العلننم لنشننر مركننا 

  .الدعوي  و االجتمبعي  و العلمي 

 و األسرة ،اإليمبني  األخوة :التبلي  المجبالت المحبضرات تتنبو  و 

 و المجتمن  شنرائ  بمختلف و الخبص  و العبم  العالقبت و ،متعلهبتهب

 و ،بهنم  المحدقن المخنبطر و ،األم  نهض  ف  دورهم و الشبب  ،بنب هب

 بهن  يننه  منب كن  و المسنتهب  و الحبضر صنبع  ف  دوره  و النسب 

 التعنبون و ،ضنده  تحنبك التن  المنؤامرات و الحينبة فن  دوره  لتأدي 

 م  المجتم  تحصي  و ،المنكرات ع  النه  و ،المعروفبت إقبم  على

  .الهويم منهجنب و لمعتهداتنب المخبلف  و الخبطا  الممبرسبت ك 

 الحلنو  توض  و االجتمبعي  المشبك  تعبلج ندوات إقبم  ل كذ و 

 لمعبلجنن  المجتمعنن  الننوع  فنن  لالسننهم متخصصنني  منن  المنبسننب 

  .المستعصي  و المستجدة المشبك 



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
  :التوجيهات و املواعظ :الثالث املطلب 

 علننى العلننم طبلنن  و العننبلم و المسننجد إمننبم لهيننهيُ  مننب بهننب أعننن  و 

 و المحبضننرة دون مننوجاة مننواعظ و هننبتتوجي منن  المسننجد جمبعنن 

 أمنورهم فن  الحن  جمبعن  و المصنلون يحتبجه مب فيهب يتنبو  ،الخطب 

 و ،النندي  أصننو  تعلننيم :أهمهننب و .غيرهننب و االجتمبعينن  و الشننرعي 

 جوانن  بعن  و األخطنب  علنى التنبيه و ،الوعظ و ،اآلدا  و ،األحكبم

  .ذل  نحو و التربوي  و ،االجتمبعي  المشكالت معبلج  و ،التهصير

 أن يحسن  فكنذل  ،المسنجد هنو التوجيهبت هذه منطلق أن كمب و 

 ممكن  عندد أكبنر يجتمن  حينث ،اإلقبمن  قبي  أو ،الصلوات بعد تكون

 كنبن سنوا  ،الهنوم أفهنه ذل  يتولى و ( المسجد جمبع  ) ي لالمص م 

 فنبسنل كنبن و .العلنم طنال  و العلمنب  م  المأمومي  أحد أو اإلمبم هو

 و المشنبي  أحند أو اإلمنبم فكنبن .الطريهن  هذه على يحرصون الصبل 

 يهنرئهم مجموعهم و بأفرادهم المصلي  يتعهد الحبضري  العلم طال 

 و ،اإليمنبن و اإلسنالم أركنبن و ،الحنديث و الهرَان م  الضرور  الهدر

 أحكنبم من  الدي  ضروريبت سبئر و ،األرب  المسبئ  و الثالث  األصو 

 و الحنج و ،الاكبة و ،الصيبم و ،الطهبرة و اجببتهبو و شروطهب و ةالصال



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 أو ،يننوم  ) دور  بشننك  يننتم ذلنن  كننبن و .السننلوك و اآلدا  و السنن 

  .( 1 ) .الحبج  بحس  ( شهر  أو ،أسبوع 

 ،الفكنرة أو ببلموضنو  اإلخنال  عدم م  ببإليجبز الموعظ  تتميا و 

 الندعبة ُيندرك و ،منوجاة ورةبصن ببلموضو  اإللمبم م  ،الوق  قصر و

 من  تتطلن  ألنهنب ؛الندعوة سبئ  و م  غيرهب م  أكثر الموعظ  صعوب 

 و الرهين  من  ،تركينا قنوة و ،للموضنو  مخ  الغير االختصبر الداعي 

   .الامبن و المكبن و الحب  ف  النب  يحتبجه مب طرح و ،الترغي 

  :املسجد أطفال :الرابع املطلب 

 يفننبرق أن أوشنن  فجيلنننب ؛المسننجد تهب مسنن هننم الحنن  أطفننب  

 شن  من  و ،المسنجد مسنتهب  فهنم األطفنب  أمب ،اآلخرة إلى المسبجد

ب منهم  األطفنب  قلن  تعلينق سنبئ و و ،يفبرقنه ال عمنره عنبش بنه متعله 

  :منهب معلوم  كثيرة فيهب تحبيبهم و ببلمسبجد

 و األحبديننث و الهننرآن حفننظ فنن  :الجننوائا ذات المسننببهبت ( 6 ) 

  …الديني  و الثهبفي  المعلومبت

                                                 



 

 
 

 املبحث األول: الدروس و احملاضرات                          
 الخطين  علنيهم يهص فيهب و الهص  جلس  منهب و :الجلسبت ( 5 ) 

 النتالوة جلس  منهب و ،فيهب ينبقشهم ثم ،ذل  غير أو نبوي  أو قرآني  قص 

 و األخطنب  تصنحي  فن  يتبنبرون و الهرآن م  شيا ب طف  ك  يتلو فيهب و

 ننبدرة طفن  كن  يحكن  فيهب و النوادر جلس  منهب و ،األصوات تحسي 

 أننوا  من  غيرهنب إلنى ،التصنوي  و التعلينق الجمي  يتببد  و له حدث 

  .الجلسبت

ننم و :ترفيهينن  و ريبضنني  دورات ( 0 )   فننرق إلننى األطفننب  فيهننب يهسَّ

 الفنوز عنند اإلسنالمي  اآلدا  الجمين  ُيعلَّنم و ،الفنبئا يسنتمر و متعددة

 االسترجب  و ببلحمد الهايم  عند و ،العج  عدم و لله الفض  بإرجب 

  …العجا عدم و المثببرة و

 األطفنب  ألكثنر شنر  فلوح  ؛متعددة ه  و :الشر  لوحبت ( 0 ) 

 مسنببهبت فن  الفنبئاي  ألبنرز أخر  و ،الجمبع  صالة على المواظبي 

 آدا  علننى محبفظنن  ألكثننرهم ثبلثنن  و ،الريبضنني  دوراتننه و المسننجد

ا مألكثننره رابعنن  و ،المسننجد  خبمسنن  و ،الجمعنن  صننالة إلننى تبكيننر 

  …المسجد خدمبت ف  مشبرك  ألكثرهم
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  موسمية أنشطة :ثانيال المبحث 
  

  امللصقات و اجملالت :األول املطلب 

 مننهم لكن  يكنون و عليهنب يهوم المسجد ف  فريق جود و م  البد 

 و الخنط كبنر و المركناة المعلومن  و اإليجبز فيهب يراعى و محدد دور

  .ضوحهو

  - :أنواع عدة احلائط جمللة و 

 العهيندة فن  أو الصالة ع  مثال   تتحدث :أحد و موضو  ذات مجل  

   .غاوة أو

  .رقبئق و الفهه ع  تتحدث :متعددة موضوعبت ذات مجل  

  .المسلمي  أخببر فيهب تجم  :إخببري  مجل  

  .الجبري  األحداث و الحج قب  و رمضبن قب  :للموسم مجل  

 أن البند و ثالثن  أو أسنبوعي  عن  الحنبئط مجلن  عمنر يايد أال البد 

  .دوري  بصف  تتغير

 و مننأثور قنو  أو حنديث أو آين  أو ذكننر علنى فيحتنو  الملصنق أمنب 

 ،الوقن  لطبعن  خبدمن  تكنون أن يحبنذ .المصلى يشغ  ال بحيث يعلق
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 مننن  و ،الحنننرام األشنننهر و الحجننن  ذ  مننن  األو  العشنننر و كرمضنننبن

 من  غيرهنب و المسنبك  مداخ  ف  ) المسجد خبرج تستغ  أن الممك 

   .لحظبت ف  تهرأ بحيث ،جدا   موجاة تكون و ،( النب  تجم  أمبك 

  الدورات :الثاني املطلب 

 النندورات هننذه تكننون و .المكثفنن  المحبضننرات منن  مجموعنن  هنن  

 كنن  وأ شننهريًا تتكننرر و ،العشننب  إلننى العصننر منن  أيننبم ثالثنن  أو يومننبن

   .شهري 

  :تتنبو  و 

 األمننر –التغييننر منننبهج– النندعوة مهننبالت :فكريااة قضااايا  -6

 – األمن  فنرق – الكفر و اإليمبن قضبيب – الخال  فهه – ببلمعرو 

  .الحبكمي  – البرا  و الوال  –عهدي  قضبيب– المخبلف  االتجبهبت

 طننرق – الداعينن  صننفبت – الفردينن  النندعوة :دعويااة قضااايا  -5

  .ألقوامهم الصبلحي  و األنبيب  دعوة م  صور – الدعوة

 و الينوم عمن  ،التعبدين  و التربوين  النواح  :تربوية قضايا  -0

 ح  – الفردي  – العج  – الفتور ) اآلفبت ،الهلو  أعمب  ،الليل 

 ،الوالندي  بنر ،األخنوة حهوق ،آدا  ،( الهلو  أمراض – الصدارة

   .العلم طبل  آدا 

  السننببه  الهضننبيب منن  خليطننًا النندورة تضننم أن راعننىي 

  .الحبج  حس 
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  الموضنننو  منبسنننب  و المحبضنننري  مننن  التنسنننيق ينننتم 

  .للمحبضر

  لتوزي  موعد تحديد و الدورة نهبي  ف  امتحبن عم  يتم 

   .الجوائا

  حنوار إجنرا  أو لين  قينبم أو بإفطنبر تخليلهب م  مبن  ال 

  .الدعوي  الشخصيبت أحد م 

  الشرائ  لمعظم الفكر  بن الج  غطتُ  الدورات هذه.  

  :املسابقات :الثالث املطلب 
  :منهب متعددة أنوا  و أهد  لهب و 

  - :القرآن مسابقات ( أ 
 تكون و ،تجميع  منهب الغرض و - :سهل  سورة ف  مسببه  * 

 الدعوة ف  الجمي  يشبرك و جيدا   إليهب دعىيُ  سهل  سورة ف  مسببه 

 و السورة هذه لتحفيظ حلهبت عم  يتم ،قيم  جوائاهب تكون و إليهب

  .ببلمسجد جيدا   ربطهم و ببلمشبركي  التعر 

 تشجي  منهب الغرض و - :الهرآن م  كبيرة أجاا  ف  مسببهبت * 

  .الحفظ على غيرهم و الصبلحي 

  - :حديثية مسابقات ( ب 
 سنن  لنشر مبسط شرح م  األحبديث م  مجموع  حفظ ف  تكون و 

   . الله رسو 



 

 
 

 ني: أنشطة مومسيةاملبحث الثا                          
 الفهه ف  المواضي  متعددة مسببهبت تكون و - :علمية مسابقات ( ج 

  .غيرهب و العهيدة و السيرة و

  :االعتكافات و اإلفطارات :الرابع املطلب 
 علنى الجمين  يحث .الظرو  حس  شهر أو أسبوعي  ك  تكون و 

 منن  العينينن  المشننبركبت أو ،اإلفطننبر هننذا لمصننبريف اشننتراك جمنن 

 أمنب .اإلفطنبر بعند معنه مفتنوح حنوار عم  و الدعبة أحد دعوة الممك 

ب أو ليل    يكون قد اإلعتكب   علنى يايند أال األفضن  من  و ينومي  أو يوم 

 ريتخي ن و ،لنذل  ينوم رفيتخي ن الجمنبع  الهيبم أمب .رمضبن غير ف  ذل 

 فنن  كلمنن  الصننالة يتخلنن  قنند و ،الحسنن  الصننوت صننبح  للهننرا ة

 أن مكن يُ  و .للنذكر الشنروق حتنى المسنجد فن  الجلنو  ثنم ،الرقبئق

 من  اإلسنالم  اليوم يبدأ و ،اإلسالمي  ببأليبم ىسم  يُ  مب ذل  إلى يضب 

 يكنون حتنى أوقن  العصنر بعند كبن إن و ،العصر أو الظهر أو الفجر بعد

 ،منهب الهد  م  يتنبس  برنبمج له يعد و .أعمبلهم م  فرغوا قد النب 

  .تعثرت إن للرحالت بدي  ه  و

  

     

  

  

   



 

 
 

 املبحث الثاني: أنشطة مومسية                          
  

  املسجدية اللجان :الثامن الفصل
  :مباحث سبعة فيه و 
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  :متهيد 
 عندد و رئني  نبئن  و رئني  على تشتم  اللجبن هذه م  لجن  ك  

 اللجنبن ترتين  يغينر بعندهب ،فهنط سننتي  لجن  ك  مدة و .األعضب  م 

 منب لجنن   رئني منصن  فن  يظ  أن فرد أل  يحق ال بحيث ،جديد م 

 يعنود أو ثبنين  لجنن  ف  رئي  نبئبب يختبر أن مبن  ال و ،متواليتي  فترتي 

 ال األعضنب  كنذل  و .أخنريتي  سننتي  مضن  بعند لجن  أي  على رئي 

 فن  الدعوة لجن  م  كبن فم  ،احدة و لجن  ف  متواليتي  لفترتي  يبهون

  .الثبني  المرحل  ف  غيرهب إلى ينته  الفترة هذه

 عنن  الكشننف و الهنندرات و التجننبر  انتهننب  هننذا منن  الهنند  و ) 

 يكنون أال و النفنو  فن  الجنبه ح  على الهضب  و ،األفراد صالحيبت

 يجن  العمن  بنأن الجمين  يدرك أن و ،آخري  دون لفا  حكرا المسجد

  .( ن رضبه إال منه يراد ال عاوج  الله لوجه يكون أن

 إدارة يشننكلون المننؤذن و الخطينن  و اإلمننبم برفهنن  اللجننبن رئنني  

 و سننتي  كن  مندار علنى اإلدارة تتغينر بنذل  و ،فتنرة كن  فن  المسجد

 األعضننب  بهينن  و النندائمي  أعضننبئهب المننؤذن و الخطينن  و اإلمننبم يبهننى

  .المصلي  م  لغيرهم اإلدارة ف  المشبرك  فرص  يتركون
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 ببلمشنبرك  المصنلي  جمين  المسنجد لجنبن تغط  أن المفروض و 

 المهنبم تتنولى لجن  ك  إدارة .رفهب  أو أعضب  أو رئي  شك   ف سوا 

  .المصلي  بسبئر بمساوليبتهب الهيبم ف  تستعي  و إليهب الموكل 

  :اآلتي  اللجبن مسجد ك  ف  تشك  أن نهترح و 

  .الشرعي  اللجن  .0 .الدعوي  اللجن  .6 

  .االحتسب  لجن  .5 .االجتمبعي  اللجن  .5 

  .المبلي  اللجن  .1 .إلعالمي ا اللجن  .0 

  .الريبضي  اللجن  .1 

  :اللجبن مهبم تفصي  إلي  و 
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  الدعوية اللجنة :األول المبحث

  :الدعوية اللجنة 
 جنوهرة هن  ظبئفهنبو و المسنجد لجبن أهم م  الدعوي  اللجن  د  عتُ  

 تسنع  و رئني  نبئن  و رئني  من  اللجنن  هنذه تتكون .المسجد رسبل 

 علنى اإلشنرا  عضنو كن  يتنولى و ،( الحبج  حس  أكثر أو ) أعضب 

 سنير فن  المسنجد أه  م  بمشبرك  الجمي  يتعبون و العم  م  جائي 

  .ممك  جه و أحس  على البرامج

   :اللجن  هذه مهبم أهم م  

  .الدعوي  الهواف  .أ 

  .زيبراتهب و األسر دعوة و الفردي  الدعوة .  

  .المشهوري  المشبي  دعوة و المحبضرات و الخط  مجبرا .ج 

  .المسجدي  الدرو  .د 

  .المسببهبت إقبم  .ه 

  .( البصري  ن السمعي  ن المهرو ة ) المكتب  إدارة و. 

  .الهرآن حلق إقبم  .ز 

  .المستشفيبت و المهببر زيبرة .ح 
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  .المدين  لسجون دعوي  برامج .  

  .رمضبني  برامج .ك 

  :الدعوية القوافل ( أ 
 السنيمب و فتنرة و فترة ك  بعد دعوي  قواف  اللجن  هذه تنظم  .6

 المصلي  م  يرغ  لم  الصيفي  و األسبوعي  اإلجبزات فترات ف 

 األمنبك  إلنى و البعيندة المسنبجد إلنى و النبئين  الهنر  إلنى تبعثهب و

 عنو د بنروح تتسنم التن  النرحالت هنذه و .الندعوة إلنى تفتهر الت 

 فننيهم تولنند و الحنن  أفننراد بنني  الصننالت و الننروابط تهننو  سننيبح 

  .الدعوة مساولي  بواج  شعورا

 ن المصلي  م  يرغ  لم  ن دعوي  تعليم  رحالت تنظم كمب  .5

 الهبفلنن  هننذه لتسننتفيد الكبننبر العلمننب  أحنند بهننب التنن  المسننبجد إلننى

 أو رالتفسني أو الندعوة ؛مجنبالت شنتى ف  تعليمي  دورة م  الدعوي 

 منب بجبنن  ،العنبلم ذلن  فينه تخصنص ممنب ...أو الفهه أو الحديث

  .المنبطق و المسبجد تل  ف  الدعوة اج  و م  به تهوم

 أو المسنبجد سنبئر من  تهندم التن  الدعوين  الهواف  استهبب   .0

  .المنبطق

  :زياراتها و األسر دعوة و الفردية الدعوة ( ب 
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 ممن  الحن  أفراد لبع  خبص  دعوي  حلق بتنظيم اللجن  هذه تهوم 

 و النذنو  بعن  بإدمنبن اشتهروا أو الصالة ف  يتكبسلون أو يصلون ال

 و الصنالح ذو  من  أشخبصنًا أو شخصنًا اللجنن  هذه  فتوك   ،الكببئر

 و ذكنب  و حكم  ف  اإلصالح و الدعوة اج  و بهيبم المنطه  ف  النفوذ

   .بصيرة

 أهن  من  تنأثر من  دعوةلن علمنب  و مثهفني  دعنبة خصصتُ  أنهب كمب 

 و شننبيهبتهم لرفنن  المنكننرة البند  و الغربينن  الترهننبت و ببألفكننبر الحن 

  .المسجد إلى أخذهم

 فنن  ضننعفًا عننبن تُ  الالتنن  للعوائنن  سننري أُ  زيننبرات ترتنن  كننذل  و 

 سنراألُ  و ...أو صنحي  مشنبك  أو عبئلي  مشبك  تعبن  أو الدين  الواز 

 سنراألُ  بني  إصالحي  البرامج و زيبرات و .جديدا   الح  إلى م قد   الت 

  .البغضب  و التشبح  م  نو  بينهب حدث  الت 

  :املشهورين املشايخ دعوة و احملاضرات و طباخُل برامج ( ج 
 تنبسن  حيوينًا لتكنون موضنوعبتهب إثنرا  و الجمعن  خطن  ترتي  

 المشنبي  دعنوة و شنهري  أو أسنبوعي  محبضنرات ترتي  و ،العبم الجو

  .المسجد إلى البلد ف  الصالح ذو  و وري المشه

  :املسجدية الدروس ( د 
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 و التفسننير و الفههينن  و العهدينن  المسننبئ  فنن  درو  حلننق إقبمنن  

 و ،الجنسننني  مننن  الفتينننبن و الشنننبب  و للشنننيوخ الننندعوة و الحنننديث

  .المتمياي  إلى الجوائا تهديم و فيهب مسببهبت ض و و عليهب اإلشرا 

 ç ) الكريم القرآن حلق إقامة:  

 لجمينن  التحفننيظ و التجوينند و الهننرآن حلننق بإقبمنن  المسننجد إحيننب  

  .تنبسبهم الت  األوقبت ف  و الجنسي  م  األعمبر و الفابت

  :باآلخرة تذكر اليت األماكن و املستشفيات و املقابر زيارة ( و 
 مم  العلمب  و المشبي  بع  برفه  دعوي  رحالت و زيبرات إقبم  

 إلننى بكبئينن  زهدينن  خطببينن  قنندرات لهننم و النندنيب فنن  ببلاهنند ونيتصننف

 البياينن  بننبلكوارث أصننيب  التنن  األمننبك  و المستشننفيبت و المهننببر

 و الهلنو  تصنفي  البرننبمج هنذا يهند  و و...، الفيضنبنبت و كبلالاا 

 و اإليمنبن زينبدة و اآلخنرة ف  الرغب  و الدنيب ف  الاهد و النفو  تطهير

  .التهو 

  :للسجون دعوية برامج ( ز 
 بنرامج المدينن  فن  األمنين  الجهنبت من  بتنسنيق اللجنن  هنذه  ترت   

  .للمسجوني  تربوي  إصالحي  دعوي 

 و للمسنجوني  التربوين  و اإلصنالحي  الخدم  ؛البرنبمج هذا يهد  

 عندم إلنى تحنذيرهم و المصنلي  و المسنجد ألهن  اإلصنالحي  الخدم 



 

 
 

 املبحث األول: اللجنة الدعوية                          
 البرنننبمج هنذا خننال  من  كننذل  و ....منبتالمحر و الجننرائم ارتكنب 

 و مشننبكلهب حنن    فنن  تسننعى و المسننجوني  سننرأُ  علننى اللجننن   تتعننر  

 سنراألُ  و العوائن  تنحنر  لناال ،الندهر مصنبئ  جه و ف  معهب الوقو 

  .األ  رعبي  إلى تفتهر الت 

  :املسابقات إقامة ( ح 
 ،سننالمي اإل الثهبفنن  مجنبالت شننتى فن  مسننببهبت اللجنن  هننذه هنيمتُ  

 جنوائا لهنب تخصنص و المسنجد أهن  من  األعمنبر و الفابت لمختلف

  .تشجيعي 

  :املكتبة ( ط 
 كتن  بهنب المسنجد لمكتبن  زاوين  أو غرفن  المسجد إدارة تخصص 

 أفننالم و محبضننرات ) سننيديهبت و بصننري  و ثهبفينن  و ،دعوينن  و ،دينينن 

  .( ثهبفي  و تعليمي  برامج و إسالمي 

 المصننلي  تشننجي  و المكتبنن  علننى ببإلشننرا  وةالنندع لجننن  تهننوم 

 و... الكت  تلخيص و الكت  قرا ة مسببهبت إقبم  و فيهب مب الستعمب 

 و المسنجد لوحن  علنى مفيد كتب  خالص  بتهديم المكتب  إدارة تهوم و

  .( الشهر كتب  ) عنوان تح  لهرا ته المصلي  تشويق

 فن  الكتن  من   وننهيهر منب بتلخنيص الهرا ة هواة تحرض أنهب كمب 

  .المسجد لوح  ف  لتعلق صفحتي  أو صفح 

  :والاجل خيص ما و احلاسوب غرفة ( ي 
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 ) الحبسنو  أجهناة من  لعندد المسجد ف  زاوي  أو رف غُ  خصصتُ  

 األعمنبر لمختلنف تعليمين  بندورات الندعوة لجن  تهوم و .( الكمبيوتر

 فن  عجنبزاإل عنبلم فينديوهبت عنرض و ،الحبسو  على الجنسي  م 

 و النبنبت عنبلم و األسنمبك عنبلم و الحيواننبت عنبلم و ،السنن  و الهرآن

 و النندرو  و الخطنن  بجبننن  ،المخترعننبت و "التكنولوجيننب" عننبلم

  …المسجل  المحبضرات

 و النبشا  تشجي  و جه  م  المصلي  تثهيف :البرنبمج هذا يهد  و 

  .ببلمسجد ربطهم

 و اإليمبنين  ببلمهنبط  واالتالجن ذواكنر لتعبا  حبسو  صخص  يُ  و 

 ينبننه كمننب ،المننؤثرة المحبضننرات و ،الننتالوات و ،المرتلنن  المصننبحف

  .النب  بي  نشرهب و للجواالت الدعوي  التطبيهبت جديد إلى المصلي 

 يشنر  ببلمسجد خبص كترون أُ  موق  انشب  األمر تيسر نإ مبن  ال 

  .عبلميًا و محليًا الخير لنشر سيل  و يكون المسجد خطي  و إمبم عليه

 بهند  االجتمنبع  التواصن  سنبئ  و عبر دعوي  مجموعبت نشب إ 

  .النصبئ  و الخير لنشر المصلي  م  عدد أكبر م  التواص 

  :رمضانية برامج ( ك 
 بنرامج تعند و ،شعببن شهر بداي  م  لرمضبن ببالستعداد اللجن  تبدأ 

  :م  الكريم الشهر لهذا خبص  عببدة و دعوي 

  لهب األئم  اختيبر و التراوي  صالة برنبمج.  



 

 
 

 املبحث األول: اللجنة الدعوية                          
  صنالة فن  تلنىيُ  منب تفسنير منوجا يهدمون علمب  اختيبر 

  .( سبع  رب  على يايد ال فيمب ) .الصالة قب  التراوي 

  بني  التنراوي  فن  يتلنى منب تفسنير يهدمون علمب  اختيبر 

   .المغر  و العصر صالة

   فيهنب يسنبهم المسنجد فن  يومي  جمبعي  افطبرات إقبم 

  .( فيهب المشبرك  أراد لم  ) .الحبرة أه 

   و صننغبرا الحننبرة أهنن  لكنن  جمبعينن  إفطننبرات إقبمنن 

 ينوم ثبلنث يكنون كأن ،رمضبن ف  مرتي  ) رجبال   و نسب    ،كببرا  

 المبئندة إعنداد فن  يشبركون الك  و ،رمضبن م  51 و رمضبن

  .( أعدوه مب بإحضبر

   العشنر فن  بعندهب النوتر الةصن و اللين  قيبم برامج إقبم 

 و ،السحر ق  و م  سبعتي  قب  الصلوات هذه تبدأ ) .األواخر

 يننتمك  حيننث السننحر قبنن  فيهننب الهنننوت و الننوتر صننالة تنتهنن 

  .( السحور تنبو  و بيوتهم إلى ببلرجو  النب 

   فن  المعتكفني  من  التعنبون و .االعتكنب  برنبمج إقبم 

  .للعببدة المعتكف ليتفرغ ،جمبع  السحور و اإلفطبر إعداد

  االجتمبعين  اللجنن  إلنى اإلمنبم أخ  ب  ننته  أن قب  و 

 المسنجد  التوجينه أمنور علنى الهنبئمي  علنى يجن  ل  أقو 

 و الامنبن فهنه من  التعبنق ف  استطبعوا مب يجتهدوا أن ،الدعو 



 

 
 

 املبحث األول: اللجنة الدعوية                          
 تشنكو متسنعبت اللنه شنر  ف  و ،ينبسبه مب حس  ك    ،المكبن

ا ا و هجر   و ،حنو اال و االحتينب  بحجن  ؛اإلسالم بن   م إنكبر 

  .العبم  م  يصل  فال ،الخبص  م  ص  إن هذا

 األخننالق تراعن  أن المسنجد فنن  الدعوين  اللجنن  علننى يجن  كمنب 

 فيمنب و ،متجنبورة كبنن  إذا بينهنب فيمنب التعبم  ف  الحضبري  اإلسالمي 

 فن  العهنو  رمفتحتن ،الشبب  و الفتيبن م  خبص  و ،زوارهب بي  و بينهب

 فنن  تشننبرك ال و ،األجننوا  هنندو  علننى تحننرص و ،النندعو  الخطننب 

نرة بطريهن  صندورهب و ،أصواتهب بتداخ  البيا  السمع  التلوث  قند منفِّ

  .( 1 ) «منفري  منكم إن» :- ^- النب  قو  عليهب يصدق

  :الصالة لغري الداخل دعوة ( ل 
ا المسنجد يندخ  م  النب  فم    لهضنب  المينبه دورات فهنط قبصند 

ا هذا المببرك اإلمبم أيهب فبستغ  ،شببه مب أو الحبج   الفتبت فعلق ؛جيد 

 و ،"إلين  اشنتبق المسنجد" :عليهنب مكتنو  المينبه صننببير أمنبك  ف 

 منن  خيننر خفيفتننبن ركعتننبن" و ،"ننندا ه تجينن  فمتننى ينبدينن  ربنن "

  …"من  المسجد حظ هذا تجع  ال" و ،"الدنيب

     

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: اللجنة االجتماعية                          
 

  االجتماعية اللجنة :الثاني المبحث 
  

 يملن  منب بكن  المصنلي  إقبب  يستثمر أن المسجد إمبم على ينبغ  

 الدين  الوع  ق رُ  ف  ب الفع   المسجد دور تنمي  خال  م  مهومبت م 

 الننروابط تعضننيد فنن  كبيننر دور   ببلمسننجد نننيطأُ  قنند إذ ؛المسننلم لنند 

 بنبلهيم االلتناام و ،الحن  أهن  و األصنحب  و الجينران بني  االجتمبعي 

 ؛المؤسسننبت بهينن  عنن  يختلنف المسننجد ألن ؛اإلنسننبني  و االجتمبعين 

 و علنوم و ،نندوات و محبضنرات من  يسنمعه بمب قبصده فكر ينم  فهو

 و ،محنددة دراسني  مرحل  أو ،معين  سنًا لذل  ُيشتر  أن دون ؛معبر 

 الينوم به ينبد  مب هذا و ،مستمر تعليم و ،متجددة معرف  م  يخلو ال هو

 فنن  مهمننًا و الزمننًا أمننرا   يعتبرونننه و ،التعلننيم و التربينن  رجننب  منن  كثينر

 المسلم عالق  ينم  هذا ك  و ،ازدهبرهب و رقيهب و ،المجتمعبت تطوير

 إقبمن  إلنى االجتمبعين  اللجنن  مسناوليبت تهد  و .يوثههب و ببلمسجد

 أهننم منن  و ،تننربيتهم و الحننبرة أهنن  بنني  الوثيهنن  االجتمبعينن  الننروابط

  :مهبمهب

  :ببالت  اإلمبم نوص  و 

 أو صنغرت قضني  أ  فن  بنبلرأ  االسنتبداد عدم و الشور   .6

 و النفنور ينورث الذ  الشدة و ببلغلظ  التعبم  م  نو  ألنه ؛كبرت



 

 
 

 املبحث الثاني: اللجنة االجتماعية                          
 إلنى ب  ،الخير على االجتمب  عدم إلى تؤد  و لإلمبم الجمبع  كره

  .أحيبنًا المسجد كره

 دعوينًا منهم االستفبدة و الح  ف  ي ببلمسؤول الصل  توثيق  .5

  .فيهب يعملون الت  إدارتهم ف  اجتمبعيًا و

 خبصن  معبملن  معنبملتهم و الح  أعيبن إكرام على الحرص  .0

  .ببلخير الح  على يعود بمب ،بهم تليق

 و ،المسجد جمبع  م  اثني  بي  ته  لمشكل  الح  التمب   .0

   .خال ال و الخصوم  أسبب  قط  و ،بينهمب الصل 

 و دعنم إلنى المحتنبجي  المسنبكي  و الفهنرا  أحوا  تلم   .5

 النذ  المأزق م  الخروج على يعينهم الذ  المب  جم  و ،مسبعدة

  .فيه يهعون

 فيهنب ينتم التن  و ،( 1 ) الشهري  الايبرة خال  م  لهب ات عهد  .1

 إلننى الندعوة و ،أحيبننًا النفنو  فن  منب إزالن  و ،التنآلف و التعنبر 

 مث  ،المواسم استغال  و ،المسجد جمبع  فيهب يجتم  هبمت منبسب 

 و التواصنن  بهننب يحصنن  و ،الايننبرة فيهننب ليننتم األعيننبد و ،رمضننبن

 المساولي  م  كبير جا  يه  األمور هذه ك  ف  و .اإلخب  و المحب 

                                                 



 

 
 

 املبحث الثاني: اللجنة االجتماعية                          
 علنى حنرص إذا للجمبع  المحرك و الهدوة فهو المسجد إمبم على

 عمن  كن  فن  هنو و ،العظيمن  وائندالف م  لهذا مب يخفى ال و ،ذل 

 اللننه و بننه يهننوم فيمننب ليعننبونوه الجمبعنن  أبننرز إلننى يحتننبج بننه يهننوم

  .الموفق

 كن  مصنغرة و شنهر كن  كبيرة للجيران دوري  ف  المشبرك   .1

 بعن  فن  ثمبرهنب رأين  و الحن  ف  الروابط أكبر م  فه  ،أسبو 

  .األحيب 

 أو بهننم  االرتبننب و الحنن  فنن  المسننؤولي  و التجننبر حصننر  .2

 كنذل  و ،مننهم االسنتفبدة و ،الشهري  الدوري  ف  أمك  إذا ضمهم

 النذ  المنب  منهنب كثينرة أمور إلى تحتبج فبلدعوة ،المدار  مدرا 

 يسبعدون الذي  المسؤولون كذل  و ،الدعوة أمور م  كثيرا   يسه 

 أحوا  يتفهد أن ينبغ  و .أحيبئهم و دوائرهم إلى الخير إيصب  على

 يكسنو و الجنبئ  فيشنب  ،حنوائجهم يهض  و يواسيهم و ،المصلي 

  .الجبه  يعلم و ،العبر 

 كنبن سنوا    ،الحن  أهن  م  جمبع  عم  إيجبد على العم   .1

  .الح  سلبيبت لمواجه  أو معين  بمشروعبت للهيبم



 

 
 

 املبحث الثاني: اللجنة االجتماعية                          
 و ،الحنن  فن  الموجننودة الندوائر و ببلمؤسسننبت االهتمنبم  .63

 فيمنب الجهنبت تلن  من  الحن  أهن  من  غينره و اإلمنبم بتعبون ذل 

  الجهبت هذه أهم م  و ،بهم صلته توثيق و ،العبم الصبل  يخدم

  :االجتمبع  الجبن  ف  أيضب به نوص  مب و 

  .مشبكلهب و األسر معرف   .6

  .مشبكله ح  و العلم طبل   .5

  .المسجد ف  الاواج عهود إقبم   .0

  .المهور تخفيف و الايجبت برامج ف  التعبون  .0

  .الوفيبت رامجب ف  التعبون  .5

 البياين  بنبلكوارث أصنيب  التن  لألمبك  التبرعبت جم  حمل   .1

  .الايجبت برامج ف  المسبهم  أو خبص  حبدث  له حدث  لم  أو

  .المعوقي  و المرضى و األيتبم بشؤون االهتمبم  .1

  :مشاكلها و األسر معرفة  (1

 كن  عن  خنبص ملنف ضن  و نن الام  م  ن االجتمبعي  اللجن  تتولى 

 و الصننح  ضننعهمو و ،األسننرة أفننراد عنندد فيننه الحنن  سننرأُ  منن  سننرةأُ 



 

 
 

 اللجنة االجتماعية املبحث الثاني:                          
 زاوجهنم بنرامج و شنبببهب و ،األسرة دخ  و ،الدين  االلتاام و التعليم 

   و...

 مشننبك  رفنن  فنن  التعننبون اللجننن  تحننبو  الملننف هننذا خننال  منن  و 

 رفنن  فنن  المسننبهم  و المعننوقي  و األرامنن  و األيتننبم رعبينن  و األسننر

 منن  التواصنن  و ،المبلينن  اللجننن  منن  التعننبون منن  ننن ي الصننح مشننبكلهم

 و الجه  أو األخالقي  مشبكلهب رف  و .الموسري  و الخيري  الجمعيبت

  .ن الدعوي  اللجن  م  ببلتعبون ن االلتاام عدم

  :مشاكله و العلم طالب ( 2 

 تخصصنبتهم بمختلف ن العلم طال  بمشبك  اللجن  هذه تهتم كمب 

 اللجننن  خننال  منن  ننن تتعننبون و ننن أجنبسننهم و أعمننبرهم و مسننتويبتهم و

 العلننم طبلنن  حهيبنن  ضنن و و ،االقتصننبدي  مشننبكلهم لرفنن  ننن المبلينن 

 و النمنوذجي  الطنال  اختينبر و . الحن أهن  من  األيتنبم و للمحتبجي 

 العراقينن  رفنن  فنن  التعننبون و ،لمهمنن ا العلمينن  للتخصصننبت سننوقهم

  .أمبمهم م  المبلي  أو األسري 

  :املسجد جلنة بإشراف العرس حفالت إقامة ( 3 

 بننالو  أهنم من  و الشنبب  مشنبك  أكبنر من  تعتبنر الناواج مشنكل  

  .المجتمعبت و األسر فسبد مفتبح و المجتم 



 

 
 

 املبحث الثاني: اللجنة االجتماعية                          
 شنبب  زواج بنرامج العوائن  من  ببلتنسنيق االجتمبعين  اللجنن  تهيم 

  من و أحند و قن  و فن  زيجن  من  أكثنر ) االجتمنبع  الاواج و الحبرة

 و مبننبرك متواضنن  بحفنن  النننب  فيننه يشننبرك ،( موحنند برنننبمج خننال 

 بين  ف  النسوان حف  يكون أن يفض  و .للاوجي  تبريكبت و دعوات

 من  ( احندا و البين  يكنون زيج  م  أكثر جود و حبل  ف  حتى و ) آخر

 تعنبون و بإشرا  السرور و الفرح معبلم إبراز م  المب  ف  إسرا  دون

  .المسجد ف  المبلي  و الدعوي  و جتمبعي اال اللجن  م 

  :الوفيات برامج ( 4 

 إلنى غسنله م  المي  قضبيب ف  األسر م  االجتمبعي  اللجن  تتعبون 

 و ،أينبم لثالثن  تسنليتهم و المين  أه  تعاي  ثم ،تدفينه إلى عليه الصالة

 و .الحنبرة أهن  و الجينران خنال  م  المي  أله  الطعبم إعداد برنبمج

 فريسن  يهعنوا لناال أسنرته و أيتبمنه لرعبي  خبص برنبمج إعداد ذل  دبع

 الجمين  يحتنرق للمجتمن  فسنبد عنبصنر فيصنبحوا الشيبطي  لدسبئ 

  !بنيرانهم

  :التربعات مجع محلة ( 5 

 لألمنبك  الحنبرة أهن  من  التبرعنبت جمن  بحملن  اللجن  هذه تهوم 

 كننوارث و الز الننا و كبلفيضننبنبت البياينن  الكننوارث منن  المتضننررة

 لمن  و ،الفنت  و الحرو  نيران تح  ترزخ الت  للبالد و و... الحرو 



 

 
 

 املبحث الثاني: اللجنة االجتماعية                          
 أو بيتنه سنرق كنأن الحنبرة أهن  من  حبدثن  لنه حندث  أو طبر  له طر 

 سنيبرة صندمته أو سنيبرته اصنطدم  أو بيتنه أو مبلنه فن  بحريق أصي 

   ...أو

  :التطوعي اخلدمة يوم ( 6 

 و ،بمرافهنه االعتننب  و الحن  نظينفلت :التطنوع  الخدم  يوم تفعي  

  .محتبجيه مسبعدة و ،مرضبه لعيبدة

  

     

  

 



 

 
 

 املبحث الثالث: اللجنة اإلعالمية                          
  

  اإلعالمية اللجنة :الثالث المبحث 

  :اللجن  هذه مهبم أهم م  

  .الحبئطي  الجريدة  .6

  .األسبو  آي   .5

  .األسبو  حديث  .0

  .األسبو  حكبي   .0

  .( األخببر موجا ) األسبو  ف  المسلمون  .5

 و الخطنن  منن  اللجننبن بننرامج جمينن  عنن  اإلعننالن و ينن الدعب  .1

   .ال  و... المسببهبت و الدورات و الدرو 

  .احلائطية اجلريدة ( 1 
 جرينندة إعننداد ننن المصننلي  منن  بمسننبعدة ننن اإلعالمينن  اللجننن  تتننولى 

 أهن  تهنم حين  موضنوعبت علنى تشنم  ،هجر  شهر ك  غرة حبئطي 

   .المصلي  و الحبرة

  .األسبوع آية ( 2 
 الكنريم الهنرآن م  آي  أسبو  ك  اإلعالمي  اللجن  لوح  على تكت  

   و...... ناولهب سب  و تفسيرهب م  كبير بخط

  .األسبوع حكاية ( 3 



 

 
 

 املبحث الثالث: اللجنة اإلعالمية                          
 التننبري  حكبيننبت منن  قصننيرة حكبينن  أسننبوعيًا اللجننن  تختننبر كمننب 

 و البطولنن  أو التهننو  أو الاهنند معننبن  منن  معنننى فيهننب ممننب اإلسننالم 

  .اللوح  على لتنشر و... اآلخري  م  التعبم  حس  و اإليثبر و التفبن 

  .األسبوع حديث ( 4 
 و الاهند موضنوعبت فن  نبوينب حنديثب أسنبوعيًا اللجنن  تختنبر كمب 

  .اللوح  على تعلههب و األخالق أو التهو 

  ( األخبار موجز ) األسبوع يف املسلمون ( 5 
 األسنبو  فن  اإلسنالم  العنبلم أنبنب  منوجا للمصنلي  اللجنن  تهدم 

 و المسنلمون تعبنيهنب التن  المآسن  علنى األخبنبر هنذه تشم  ،المبض 

 إخننوانهم المصننلون شننبركليُ  .حههننوه الننذ  النصننر و اإلنجننبزات علننى

 و النصنر من  األمن  علنى اللنه من  بمنب ليفرحنوا و آالمهم ف  المسلمون

  .التهدم

  :اإلعالن و الدعاية ( 6 
 و المسجد ف  دعبي  بحمالت تهوم أن للجن ا هذه مهبم م  كذل  و 

 سنبئر بنرامج عن  نن برننبمج كن  حبجن  حس  ن المدين  ف  و الحبرة ف 

   .ال  و... المسببهبت و الدورات و الدرو  و الخط  م  اللجبن

     

  

  



 

 
 

 املبحث الرابع: اللجنة الشرعية                          
  

 الشرعية اللجنة :الرابع المبحث
  

 الدينين  ماستفسنبراته و أسنالتهم و الفههين  مسبئلهم المصلون يرف  

 اسنتفتب  خنال  من  لهنب الجنوا  ع  ببلبحث تهوم الت  اللجن  هذه إلى

 العنبلم فن  المتخصصي  و العلمب  إلى ببالتصب  أو المنطه  ف  العلمب 

  .اإلنترن  أو الهبتف طريق ع 

 اإلجبببت فيهب قعل  تُ  المسجد ف  شرعي  لوح  اللجن  لهذه خصصتُ  

 و الفههينن  المسننبئ  شننتى فنن  لعننوامل مستسننبغ  سننهل  بلغنن  التفصننيلي 

 بعنن  عننندهب منن  تختننبر اللجننن  أن كمننب .الشننرعي  الفتننبو  و العهدينن 

 للمصنلي  فتهندمهب الننب  من  كثينر يجهلهب قد الت  الفتبو  و المسبئ 

  .الشرعي  اللوح  طريق ع 

     

 



 

 
 

 املبحث اخلامس: جلنة االحتساب                          
  

  
  االحتساب لجنة :الخامس المبحث 

  

 ثالثن  و ،رئي  نبئ  و رئي  ) ضب أع خمس  اللجن  هذه ف  ختبريُ  

 لهنم األقن  علنى أو قبنونين  تجنبر  لهنم ممن  الحن  أه  م  ( أعضب 

  .المنطه  ف  اجتمبعي  جه  وو جيدة رسمي  صالت

  :اللجن  هذه مهبم 

 الجهننبت منن  اإلدارينن  الحنن  مشننبك  لحنن  الهبنونينن  المتببعنن   .6

   ...أو الصح  زارة و أو ،كبلبلدي  ،المعني 

 الحكومين  الجهنبت من  الحنبرة أهن  قضنبيب ح  ف  بهم المس  .5

  .الحكوم  م  المعني  للجهبت الرسمي  المكبتب  أو المخبطب  خال  م 

 ببلجهبت علقتت الت  مشبكلهب ف  اللجبن سبئر م  التعبون  .0

  .الحكومي  و الرسمي 

 تحدث قد الت  الخالفبت و الخصومبت ح  ف  المسبهم   .0

  .الح  ف  النب  بي 

     

  

  

  

  



 

 
 

 املبحث السادس: اللجنة املالية                          
  

  المالية اللجنة :السادس المبحث
  
 مسناولي  و رئني  نبئن  و للجنن  رئني  من  اللجنن  هنذه تتشك  

  .أعضب  ثالث  و للصندوق

   :ه  اللجن  هذه مهبم أهم 

 ( األوقنب  و الصندقبت و الاكنبة ) المنب  بجمن  اللجن  هذه تهوم 

   .الحبرة أه  و المصلي  ع 

 الهبعنندة حسن  تننوز  التن  الاكننبة دفن  إلننى ننب ال اللجننن  تندعو 

 اللجنبن بنرامج علنى توز  الت  الصدقبت و .مستحهيهب على الشرعي 

 و بسنبتي  و ،عهنبرات قنف و علنى النب  تدعو أنهب كمب ،المسجد أو

 اللجنننن  هنننذه تتنننولى و ،للمسنننجد و... دكنننبكي  و بينننوت و أراضننن 

 لصنبل  التجبر  الستثمبرهب تسعى و المسجد أوقب  على اإلشرا 

  .المسجد

 لندف  نن المصنلي  من  يرغ  م  ن حث و دعوة ف  تسعى أنهب كمب 

  .شهريب ثبب  مبلغ للمسجد ليكون ،للمسجد شهريب ثببت  مببلغ

  

     

  

  
  

   



 

 
 

 املبحث السابع: اللجنة الرياضية                          
  الرياضية اللجنة :السابع المبحث 

  

 و الفتيننبن ربننط الريبضنني  البننرامج طريننق عنن  اللجننن  هننذه تسننعى 

 طرينق عن  الروحبنين  و الجسنمبني  طبقبتهم رف  و لمسجدبب الشبب 

  .تربوي  برامج فتجعلهب اللجن  عليهب تشر  الت  النبفع  الريبض 

  :شك  على تكون البرامج هذه و 

 ،كبراتيه فرق :كن للشبب  النبفع  المجبالت ف  ريبضي  فرق إقبم  

 إقبم  اللجن  تتولى أن بأ  ال و و...، السل  كرة و الهدم كرة ،كونفو

 المدين  أو المسبجد سبئر فرق و المسجد فريق بي  ريبضي  مسببهبت

 روح و اإلسالم  األخالق ف  عمليًا درسب المسجد فريق ليهدم

  .لآلخري  الصبل  الريبض  التعبم 

     

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 املبحث الثامن اخلطة السنوية للمسجد                          
 للمسجد السنوية الخطة الثامن المبحث

  

 سنن  خنال  اإلمبم لعم  وثقم مكتو  تصور السنوي  ببلخط  نهصد

 تحديننندو ،بهنننب الهينننبم يجننن  التننن  األعمنننب  ديننندتح .كبملننن  هجريننن 

 أدا  عن  المسنؤولي و العمن  لهنذا الالزم  المبدي و البشري  اإلمكبنبت

 التهنويم أداة تحديندو ،األعمنب  أدا  ينتم أين و كيف،و متىو ،عم  ك 

 طريهته.و

 السنوية: اخلطة أهمية
 تحهيههننب المسننجد امننبم يرينندهب التنن  ا األهنند تحدينند فنن  تسننهم

 .يوضحهبو

 :األهدا  تكون نأ مراعبة م 

– مامنننن – طموحنن  – واقعينن – دقيهنن – اضننح و – مشننروع  -6

 .تحهيههب إمكبني 

 التنن  االحتيبجننبتو البننرامجو المجننبالت تحدينند علننى تسننبعد -5

 .األهدا  هذه لتحهيق المسجد مبمإ بهب يهوم نأ يمك 

 مسنتو  معرفن و ،مسنجده فبعلي و شب ن تهييم م  اإلمبم تمك  -0

 .يحههه الذ  ثراألو النجبح



 

 
 

 املبحث الثامن اخلطة السنوية للمسجد                          
 السنوية: اخلطة إعداد خطوات

 من  لنه العم  إخالصو تعبلى لله الني  تجدد أن بد ال البداي  ف  -6

 .معه هيعل الهبئمي و المسجد مبمإ قب 

 حننن ال احتيبجنننبت يننندرك ممننن  الحننن  أهننن  بعننن  استشنننبرة -5

 .المنبسب  البرامج اختيبر ثم م و ،األهدا  تحديد ليسه  مشكالتهو

 ينتبنه لكن و ،األخنر  المسبجد خطط م  االستفبدة م  مبن  ال -0

 غيره. ع  المختلف  احتيبجبته ح  لك  أن

 بنرامج هند  لكن  يوضن  ثنم سننوي  هندا أ توضن  نأ  فض  يُ  -0

 .األسببي و األشهر حس  توز  منبسب 

 :السنوية اخلطة تصميم خطوات
 مسنجدال تعنن  التن  المجنبالت فن  المسجد احتيبج ديتحد 

 التربنننو و الننندعو و العلمننن و ،االيمنننبن  كبلمجنننب  ،جمبعتنننهو

 .االجتمبع و

 من  مجب  ك  ف  هدفي  أو هد  ،السنوي  األهدا  صيبغ  

 .السببه  المجبالت

 علنى البنرامج توزين و ،هند  لكن  األنشنط و البرامج كتبب  

 .العبم اشخرو أسببي 

 .نشب و برنبمج لك  المبدي  التكلف  تحديد 



 

 
 

 ث الثامن اخلطة السنوية للمسجداملبح                          
 يفضن و ،برننبمج كن  تنفينذ عن  المسؤو  الشخص تحديد 

 .األعمبر جمي  م  المسجد بجمبع  االستعبن 

 .خاللهب م  تهييمه ليتم هد  لك  النجبح مؤشرات تحديد 

 .نهبي و بداي  نشب  ك  لتنفيذ الامني  الخط  تحديد 

 ............لعام.سجدامل هدافأ خطة منوذج

  :االيمبن المجال:

 المسجد جمبع  ف  تعبلى الله ح  تعميق :الهدف

  األنشطة:و البرامج
 للنه نحن  )كينف كتنب  علنى للحن  عبم  مسببه  تنفيذو تصميم -2

 الهالل  مجد  اليه(للدكتور نشتبقو

 نحن  لمنبذا ) عن  إيمبنين  خنواطرو قصيرة كلمبت ثالث تنسيق -7

 علينب. تعبلى الله محب  أثر مب- ؟الله نح  كيف– الله

 تعنبلى اللنه رحمن  -تعبلى الله )عظم  ع  فيديو مهطعي  ضعر -5

 لطفه(و

 منننبز  علننى ..(.نشننرات– مهننبط – )ملصننهبت توزينن  حملنن  -0

 تعبلى الله محب  ع  الح  محالتو

 .................:المنفذ



 

 
 

 املبحث الثامن اخلطة السنوية للمسجد                          
 ...................:.التكلفة

 النجا : مؤشرات
 :المسنجد جمبع  على تعبلى الله محب  لوازم بع  زيبدة أو ظهور -6

 .الهران قرا ة – الصالة على الحرص مث 

 فنن  الخيننر أفعننب  علننى المسننجد جمبعنن  منن  المهصننري  إقبننب  -5

 .الح 

 تعبلى. الله محب  مسببه  ف  الح  اسر م  %13 مشبرك  -0

 المهنننبط و المنننواعظو الخنننواطر مننن  المسنننجد جمبعننن  تفبعننن  -0

 .اإلنصبتو ضورحببل

  العلم  :المجال

 ‘ النب  صالة كيفي  جدالمس جمبع  تعليم الهدف:
 األنشطة:و البرامج
 -‘– النب  صالة كيفي  ع  مختصرة علمي  دورة -6

 ‘– النب  صالة كيفي  ع  فيديو مهط  عرض -5

 ‘– النبن  صنالة صنف  كتب  ف  عبم  مسببه  تصميم -0
  لأللببن 



 

 
 

 املبحث الثامن اخلطة السنوية للمسجد                          
 صننف  عنن  محبضننرة النندعبة أو العلمننب  حنندأ استضننبف  -0

 –‘– النب  صالة

 ...............:التكلفة

 :...........المنفذ

 النجا : مؤشرات
 صننالة تطبيننق علننى المسننجد جمبعنن  منن  كثيننر حننرص -6

 .‘– النب 
 .‘ – النب  صالة كيفي  حو  األسال  كثرة -5
 صنالة كيفين  مسنببه  فن  الحن  اسنر من  %13 مشبرك  -0

 .‘ النب 

 

 

 

 



 

 
 

 اخلامتة                          
  

 لخاتمةا
  

 رابطن ال هنو المسنجد أن تبنيَّ  كتب ال هذا ثنبيب ف  التطوا  هذا بعد

 التعنبر  تحهق و اإلسالم  المجتم  فابت بي  الصل  توثق الت  الهوي 

 و الدينينن  األخننوة تهننو  بننه و فيننه و ،المسننلمي  عمننوم بنني  التننآلف و

 النندعوة لنشننر مكننبن أنسنن  هننو و اإلسننالم  العمنن  بنننب  يتمبسنن 

 .دينهم أمور النب  تعليم و اإلسالمي 

 بيتنب اختنبره و شأنه عظم و قدره رف  و ببلمسجد تعبلى الله هنو   قد و 

- اللنه رسنو  كنبن لنذا و .إليه البهب  أح  اعتبره و ،نفسه إلى أضبفه و

 و معلمنب و إمبمنب فينه قتنه و    ُجن يهض  و يعظمه و المسجد يح  -^

 هنو زمننه فن  المسجد فكبن .منيرا سراجب و بإذنه الله إلى داعيب و قبضيب

 هنذه سنلف و خلفنب ه كنبن كنذل  و ،الهيبدة مركا و الجبمع  و المعهد

  .العملي  و العلمي  أعمبلهم منطلق صبر حتى المسجد يعظمون األم 

 بنه ،قوتنه و نبراسنه و المسنجد عمنبد خطيبنه و المسنجد إمنبم د  عيُ  و 

 قو  عبمال عبلمب كبن فإذا ،االجتمبعي  و الديني  ظبئفه و المسجد يؤد 

 عبرفننب ثهن  ،ثبتنب حليمنب هنبرفي ،النرأ  سنديد ،البصنيرة نبفنذ ،الشخصني 

 الحن  أهن و المسنجد جمبع  ف  تأثيره كبن ،أحوالهم و النب  بعبدات

  .الفضيل  و الخير إلى يهودهم و يرشدهم و يعلمهم مفيدا قويب



 

 
 

 اخلامتة                          
 فن  و الخطببن  و اإلمبمن  لشنرو  المسنتجمعون األئم  كبن هكذا و 

 الهننبدة و األمننرا  ثننم الراشنندون خلفننب ه و -^- اللننه رسننو  مهنندمتهم

 منن  الصنفبت هنذه لإلمنبم يكننون قند و .األعنالم العلمنب  و المصنلحون

 يكنون لكننه و المسنجد ظيفن  و أعبنب  تحم  على الهدرة و العلم حيث

 ،المطلو  الوجه على الوظيف  هذه لتأدي  الفرص  يعطيه ال بمب مشغوال

 الناعننبت بننه تجمنن  و المتطرفنن  الحمبسنن  تأخننذه و الهننو  يغلبننه قنند و

 اإلصننالح طرينق و الموضنوعي  و المنهجين  عن  الخنروج إلنى ين الحاب

 إلنى الحسنن  الموعظن  و ببلحكم  الدعوة و التربو  التوجيه و المتجرد

 و فبدحن  خسنبرة و عظنيم بنال  هنذا فن  و التجنري  و اإلثنبرة و التشهير

  .ذل  م  المسلمي  إخواننب و الله عبفبنب المسجد لرسبل  تضيي 

 أئم  يحتبجه مب بع  ع  اللثبم أمط  قد أكون أن أتمنىو 

 و لنفسه نبفعًا ،مرضيب راضيًا تجعله ،صبيبوو أحكبم م  المسبجد

  .المته و لدينه

 أئمننن  و يوفهننننب أن ،- عنننال و جننن  - المنننولى سنننأ أ الختنننبم فننن  و 

 إيننبهم و يرزقنننب أن - تعننبلى - نسننأله و ،رضننبه فيننه مننب إلننى مسننبجدنب

 و ،عليننب يتنو  أن و ،خطبيبننب يغفر أن و ،العم  و الهو  ف  اإلخالص

  .ديننب ف  يفههنب أن و ،الصبل  العم  و ،النبف  العلم يرزقنب أن نسأله



 

 
 

 اخلامتة                          
  .أجمعي  صحبه و آله على و محمد نبينب على سلم و الله صلى و 

  

  

 المهرة– اليم 

  :المهترحبت و للتواص  

  33111166050501 :آ  ات  و 

 33111113000013  

 Almadari_1@hotmail. com  
     

  

  

  

  



 

 
 

 م املراجعأه                          
  

  المراجع أهم 
  المراجنن  

 ب  الله عبد ب  غبنم ب  صبل  للمسجد، التربو  األثر  .6

 زارةو موق  على منشور الكتب  دالن،الس عل  ب  سليمبن

  بيبنبت. بدون السعودي  األوقب 

 دمحم الله عبد أب  لإلمبم المرعي ، المن و الشرعي  اآلدا   .5

 الهيبم، عمر و األرنب و  شعي  :تحهيق المهدس ، مفل  ب 

 - ه6061 الثبني  الطبع  - بيروت - الرسبل  مؤسس  :النشر دار

  .م6111

 الكريم عبد ب  نبصر المسجد، رسبل  تحهيق ف  العلمب  أثر .0

  العه .

 بتبوك الكبير الجبم  إمبم الاهران  موسى ب  يحيى اإلمبم ، .0

  (. سببهًا )

 محمد ب  المحس  عبد الصالة، ف  االئتمبم و اإلمبم  مأحكب .5

َمبم جبمع  منشورة، مبجستير رسبل  المنيف،  ب  محمد اإلو

  م.6121 سعود،



 

 
 

 أهم املراجع                          
 :المحهق ;العرب  ب  بكر أبو;( العرب  اب  ) الهرآن أحكبم  .1

 :النشر سن  ;العلمي  الكت  دار :النبشر ;عطب الهبدر عبد محمد

  م.5330 – 6050

 قمحبو ، صبدق للجصبص،تحهيق،محمد لهرآن،ا أحكبم  .1

  بيروت. ن العرب  التراث دار طبع 

 الحس  أب  :تيمي  اب  اإلسالم لشي  الفههي  اإلختيبرات  .2

  .ç 6062 األُْوَلى. الطبع  التوزي . و للنشر العبصم  دار البعل .
 أيسر و الطرق بأقر  الفهه لني  األلبب و البصبئر أول  إرشبد  .1

 عبد ب  أشر  :تحهيق السعد ، نبصر ب  الرحم  عبد األسبب ،

  م.5333 السلف، أضوا  المهصود،

  م.6111 ،0  بغداد، زيدان، عبدالكريم الدعوة، أصو  .63

 الله عبد ب  محمد المسبجد، بأحكبم السبجد إعالم  .66

 تحهيق ،ç 6035 الثبني  الطبع  ببلهبهرة، األهرام مطبب  الاركش ،

  المراغ . مصطفى

 محمد :تحهيق الهيم، اب  العبلمي ، ر  ع  الموقعي  إعالم .65

  ت. د. بيروت، الفكر، دار الحميد، عبد الدي  محي 

 سليمبن ب  عل  الخال ؛ م  الراج  معرف  ف  اإلنصب  .60

  .ç 6062 ،6   العلمي  المكتب  دار ( ç 225 ت ) المرداو 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 محمد ب  سعود الخلهي ، و العلمي  مهومبته المسجد، إمبم .60

  بشر.ال

نالة ف  اإلمبم  .65  و ،آدا  و ،أنوا  و فضبئ ،و ،مفهوم الص 

نَّ ، و الكتب  ضو  ف  أحكبم  هف و ب  عل  ب  سعيد الس 

 الجريس  مؤسس  توزي  الريبض، سفير، مطبع  الهحطبن ،

  .اإلعالن و للتوزي 

َمبم .61  دار الهاا ، إبراهيم ب  محمد الصالة، ف  مساوليته و اإلو

  .الريبض الهبسم،

 مسعود ب  بكر أبو الشرائ ، ترتي  ف  الصنبئ  بدائ  .61

  م. 6110 العرب ، الكتب  دار بيروت، الطبسبن ،

 إعداد دراس ، و تحهيق للكرمبنى الهرآن متشببه ف  البرهبن .62

 العلوم دار كلي  بمكتب  مجلدان الحفنبو  منصور محمد منصور

  م.6115 لسن  الهبهرة جبمع 

 عبد ب  محمد الترمذ ،  جبم بشرح األحوذ  تحف  .61

 مطبع  اللطيف، عبد الوهب  عبد تحهيق المببركفور ، الرحم 

  .ç 6020 الثبني  الهبهرة، المدن ،
 "كثير اب  للحبفظ العظيم الهرآن تفسير" كثير اب  تفسير .53

 سن  الرابع  الطبع  التوزي ، و النشر و للطببع  األندل  دار طبع 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 الببب  عيسى العربي  لكت ا إحيب  دار أخر  طبع  م،6120

  الهبهرة. ن شركبه و الحلب 

  الهرآن. ألحكبم الجبم  :الهرطب  تفسير .56

 ،البر عبد اب  األسبنيد، و المعبن  م  الموطأ ف  لمب التمهيد .55

 و البكر ، الكبير عبد محمد العلو  أحمد ب  مصطفى :تحهيق

  .ç 6021 المغر ، - اإلسالمي  الشؤون و األوقب  عموم زارة
 (، الهيم اب  ) الجوزي  قيم اب  السبلكي ، مدارج تهذي  .50

 دار جدة، الغشمر ، صبل  و العرب  المنعم عبد :تحهيق

  .ç 6032 الحديث ، المطبوعبت
 طبع  الحنبلى، رج  اب  لإلمبم الحكم،و العلوم جبم  .50

  م. ç، 6102 6011 سن  الهبهرة، الحلبى الببب  مصطفى

 سليمبن للعالم  التوحيد، كتب  شرح الحميد العايا تيسير .55

 ،ç 6031 طبع  ،ç 6500 ت الوهب ، عبد محمد ب  الله عبد ب 
  السعودي . العربي  المملك  الريبض، المعبر ، مكتب 

 الحديث دار الهبهرة، الطبر ، الهرآن، تفسير ف  البيبن جبم  .51

6031 ç، الفرقبن رغبئ و الهرآن غرائ  تفسير بهبمشهو 

  للنيسببور .



 

 
 

 أهم املراجع                          
 شم  األنبم، خير على السالم و الصالة ف  األفهبم ال ج .51

  .ç 6035 األُْوَلى، الطبع  العلمي ، الكت  دار الهيم، اب  الدي 
 عال  البعل ، تيمي ، اب  اإلسالم شي  فتبو  م  الفههي   .52

 محمد تحهيق - األُْوَلى الطبع  - محمد ب  عل  الحس  أبو الدي 

  العلمي . الكت  دار :بيروت - فه  حبمد

 جدة المجتم  دار قبدر ، الله عبد التربي ، ف  المسجد دور .51

6031 ç.  
 بدع االجتمبع ، األم  مفهوم تحهيق ف  المسجد دور  .03

 و المجتم  لندوة مهدم  عم  رق و العمر ، صنيتبن ب  الكريم

  األمني . فهد المل  بكلي  المنعهدة األم 

 و إبراهيم، ب  الله برج ب  الله عبد المسبجد، أئم  إلى رسبل  .06

  .ç 6062 السعودي ، االسالمي واالوقب ، الشؤون زارة
 :تحهيق وزي ،الج قيم اب  العببد، خير هد  ف  المعبد زاد  .05

 مؤسس  بيروت، األرنب و ، الهبدر عبدو األرنب و  شعي 

  .ç 6031 المنبر، مكتب  الكوي ، ،65   الرسبل ،
َمبم السالم، سب  .00  النبشر ،0  - بعي إسم ب  محمد اإلو

  .ç 6011 بمصر، أوالده و الحلب  الببب  مصطفى مطبع  و مكتب 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 األلببن ، الدي  نبصر محمد الصحيح ، األحبديث سلسل  .00

  .ç 6035 ،5   اإلسالم ، المكت  بيروت،
 األلببن ، الدي  نبصر محمد الضعيف ، األحبديث سلسل  .05

  .ç 6012 رابع ،  . دمشق، بيروت، اإلسالم ، المكت 
 تحهيق الهاوين ، يايد ب  محمد الله عبد أب  مبجه، اب  سن  .01

 الهبهرة، الحلب ، عيسى  . الببق ، عبد فؤاد محمد األستبذ

  م.6155 /6015

 السجستبن ، األشعث ب  سليمبن داود ألب  داود، أب  سن  .01

 الثبني ، الطبع  الحميد، عبد الدي  محي  محمد األستبذ تحهيق

  م.6156 -6153 /6013 -6011 الهبهرة، ي ،التجبر المكتب 

 سورة ب  عيسى ب  محمد عيسى ألب  الترمذ ، سن  .02

 الهبهرة، ببألزهر، المصري  المطبع  (. العر  اب  بشرح ) الترمذ 

  م.6106 /6053

 ب  الرحم  عبد ب  الله عبد محمد ألب  الدارم ، سن  .01

  .6001 دمشق،  . الدارم ، الفض 

  .ç 6050 آببد، حيدر  . بيهه ،لل الكبر ، السن   .03
 ب  الرحم  عبد أب  للحبفظ (، المجتبى ) النسبئ  سن  .06

 للحبفظ المجتبى، على الربى زهر :شرحه معه و النسبئ ، شعي 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 /6020 الهبهرة، الحلب ، مصطفى  . السيوط ، الجال 

  م.6110

 ب  الحسي  الدي  شر  المصببي ، مشكبة على الطيب  شرح .05

 الحميد عبد تحهيق ،ç 100 ت الطيب ، حمدم ب  الله عبد

 الببز، مصطفى ناار مكتب  ،ç 6061 األُْوَلى، الطبع  هنداو ،

  السعودي . العربي  المملك  الريبض،

 جمبع  :حههه الحنف ، العا أب  اب  الطحبوي ، العهيدة شرح .00

 األلببن ، الدي  نبصر محمد :أحبديثهب خرج و ،العلمب  م 

  .ç 6030 ،1   اإلسالم ، المكت 
 ب  زيد تحهيق الصيبم، كتب  قسم تيمي ، الب  العمدة، شرح .00

 و للنشر األنصبر  دار ،ç 6061 األُْوَلى الطبع  النثير ، أحمد

  التوزي .

 قدام  ب  الرحم  عبد المهن ، مت  على الكبير الشرح  .05

 على أشر  التوزي ، و للنشر العرب  الكتب  دار المهدس ،

  المنبر. صبح  رضب شيدر محمد :طببعته

 اب  دار عثيمي ، ب  محمد المستهن ، زاد على الممت  الشرح .01

 . 6  . الجوز 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 النوو ، شر  ب  ليحيى مسلم، صحي  على النوو  شرح .01

  م.ç/6151 6001 الهبهرة، ببألزهر، المصري  المطبع   .

 البخبر ، إسمبعي  ب  محمد الل ه عبد أبو البخبر ، صحي  .02

  .ç 6031 كثير، اب  دار دمشق، البغب، مصطفى :تحهيق
 للتراث، الريبن دار الهبهرة، النوو ، بشرح مسلم صحي  .01

6031 ç، ،6001 العلمي ، الكت  دار بيروت ç.  
 الدي  نبصر محمد ضعيفه،و الصغير الجبم  صحي  .53

  م.6122 اإلسالم ، المكت  بيروت، األلببن ،

 يروت،ب األلببن ، الدي  نبصر محمد الترمذ ، صحي  .56

  م. 6122

 الدي  نبصر محمد زيبداته، و الصغير الجبم  صحي  .55

  .ç 6033 ،0   اإلسالم ، المكت  بيروت، دمشق، األلببن ،
 :تحهيق األلببن ، الدي  نبصر محمد داود، أب  سن  صحي  .50

  .ç 6031 الخليج، لدو  العرب  التربي  مكت  الشبويش، زهير
 بيروت، األلببن ،  الدي نبصر محمد مبجه، اب  سن  صحي  .50

  .ç 6035 اإلسالم ، المكت 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 الدي  نبصر محمد السند، ببختصبر النسبئ  سن  صحي  .55

   مج، 63 الخليج، لدو  العرب  التربي  مكت  الريبض، األلببن ،

6، 6031 ç.  
 العين ، الدي  بدر البخبر ، صحي  شرح الهبر  ، عمدة .51

  .ç 6011 الفكر، دار بيروت،
 آببد ، العظيم الطي  أبو داود، أب  سن  رحش المعبود، عون .51

 المكتب  المنورة، المدين  عثمبن، محمد الرحم  عبد :تحهيق

  .ç 6022 ،5   السلفي ،
 ب  محمد :المؤلف اآلدا  منظوم  شرح األلبب  غذا  .52

 - العلمي  الكت  دار :النشر دار الحنبل  السفبرين  سبلم ب  أحمد

  م. ç - 5335 6050 - لبنبن / بيروت

 عبد ترتي  و جم  الفتبو ، مجمو  تيمي ، اب  الفتبو ، .51

  ت. د. تيمي ، اب  مكتب  الهبهرة، قبسم، ب  محمد ب  الرحم 

 ب  الله عوض ب  طبرق :تحهيق رج ، الب  الببر  فت  .13

  .6  الجوز ، اب  دار محمد،

 التفسير، علم م  الدراي  و الرواي  فن  بي  الجبم  الهدير فت  .16

 /م 6110 الحلب ، مطبع  الهبهرة، الشوكبن ، عل  ب  محمد

  م. 6120 الفكر، دار بيروت،



 

 
 

 أهم املراجع                          
 حس  ب  الرحم  عبد د. التوحيد، كتب  بشرح المجيد فت  .15

 عبد ب  الوليد د. تحهيق ،ç 6525 ت الوهب ، عبد ب  محمد ب 

 الصميع ، دار ،ç 6065 األُْوَلى الطبع  فريبن، آ  الرحم 

  السعودي . ي العرب المملك  الريبض،

 الرحم  عبد ب  الله عبد ببلمسبجد، تتعلق مسبئ  و فصو  .10

 :المتوفى ) جبري  ب  حمد ب  فهد ب  إبراهيم ب  الله عبد ب 

6003 ç ) و الدعوة و األوقب  و اإلسالمي  الشاون زارة و :النبشر 

  .ç 6061 األُْوَلى، :الطبع  السعودي  العربي  المملك  - اإلرشبد
 ت الجوزي ، قيم ب  بكر أب  ب  محمد الله عبد ألب  الفوائد، .10

156 ç، 6031 األُْوَلى، الطبع  عيون، بشير بتحهيق ç،  دار مكتب 

  دمشق. البيبن،

 دار المنبو ، الر و  لعبد الصغير الجبم  شرح الهدير في  .15

  .ç 6051 األُْوَلى الطبع  - مصر - الكبر  التجبري  المكتب  :النشر
 حبي ، أبو سعد  -اصطالحًا و لغ  - ه الفه الهبمو  .11

  م.ç- 6122 6032 الثبني    دمشق، الفكر، دار :النبشر

 إدري  ب  يون  ب  لمنصور اإلقنب ، مت  ع  الهنب  كشب  .11

 الفكر، دار هال ، مصطفى مصيلح  هال  تحهيق البهوت ،

  .ç 6035 بيروت،



 

 
 

 أهم املراجع                          
 ب  عبدالرحم  الفههي ، المسبئ  م  الجلي  المختبرات .12

 دار مكتب  طبع  الشب ، عبدالعايا ب  مبهر تحهيق السعد ، بصرن

  .ç 6005 المنهبج
 مكرم ب  محمد الدي  جمب  الفض  أب  لإلمبم :العر  لسبن .11

 6060 الثبلث    بيروت، صبدر، دار المصر ، اإلفريه  منظور ب 

ç.  
 الهيثم ، بكر أب  ب  عل  الفوائد، منب  و الاوائد مجم  .13

 العرب ، الكتب  دار ،.0   بيروت، ت. د. السعبدة، دار الهبهرة،

6035 ç.  
 ببز، ب  العايا عبد الشي  متنوع ، مهبالتو فتبو  مجمو  .16

 و اإلفتب  و العلمي  البحوث إلدارات العبم  الرئبس  الريبض،

  .ç 6032 ،6   اإلرشبد، و الدعوة
 محمد ب  صبل  ب  محمد العثيمي ، رسبئ و فتبو  مجمو  .15

 دار السليمبن، إبراهيم ب  نبصر ب  فهد :ترتي و جم   ،العثيمي

  .ç 6060 الثريب، دار - الوط 
 دار بيروت، ،.5   الجوزي ، قيم اب  السبلكي ، مدارج .10

  .ç 6032 العلمي ، الكت 



 

 
 

 أهم املراجع                          
 ( سلطبن ) ب  عل  المصببي ، مشكبة شرح المفبتي  مرقبة .10

 :لمتوفىا ) الهبر  الهرو  المال الدي  نور الحس  أبو محمد،

6360 ç ) األُْوَلى، :لطبع ا لبنبن - بيروت الفكر، دار :النبشر 

6055 ç - 5335.م  

َمبم مسند .15    اإلسالم ، المكت  بيروت، حنب ، ب  أحمد اإلو

5، 6012 ç.  
 سليم حسي  :تحهيق الموصل ، يعلى أبو يعلى، أب  مسند .11

  .ç 6063 دمشق، ثبني ،  . أسد،
 جبمع  نبصر. ب  حس  ب  عل  المسجد، إمبم مسؤولي  .11

َمبم   أبهب. اإلسالمي ، سعود ب  محمد اإلو

 اليحصب  عيبض الهبض  :اآلثبر صحبح على األنوار مشبرق .12

  بتون . العتيه  المكتب  المبلك ، السبت 

 العرفج، عل  ب  محمد المسجد، ف  الممنو  و المشرو  .11

 و قب األو و اإلسالمي  الشاون زارةو :النبشر األول ، :الطبع 

 :النشر تبري  السعودي ، العربي  المملك  - اإلرشبد و الدعوة

6061 ç.  
 بيروت. - التبج دار األُْوَلى، الطبع  شيب ، أب  الب  :المصنف .23

6031 ç.  



 

 
 

 أهم املراجع                          
 عبد فؤاد محمد الكريم، الهرآن أللفب  المفهر  المعجم .26

  .ç 6036 ،5 :  بيروت، الفكر، دار الببق ،
 الطبران ، أحمد ب  سليمبن هبسمال ألب  األوسط، المعجم .25

 إبراهيم ب  المحس  عبد محمد، ب  الله عوض ب  طبرق :تحهيق

  .ç 6065 - الهبهرة - الحرمي  دار :النشر دار الحسين ،
 صبدق حبمد - قلعج  روا  لمحمد الفههب ، لغ  معجم .20

 الثبني ، الطبع  التوزي ، و النشرو للطببع  النفبئ  دار :نشر قنيب ،

6032 ç - 6122.م  

 زكريب ب  فبر  ب  أحمد الحسي  أبو اللغ ، مهبيي  معجم .20

 :الطبع  الفكر دار :النبشر هبرون محمد السالم عبد :المحهق

6011 ç - 6111.م  

 ب  أحمد ب  محمد للعالم  المنتهى، شرح النهى أول  معون  .25

 النجبر، ببب  المعرو  الحنبل  الفتوح  عل  ب  العايا عبد

 الطبع  بيروت، خضر، دار دهيش، ب  عبدالمل  راس د و تحهيق

  .ç 6061 األُْوَلى،
 عبد ب  الل ه عبد :تحهيق المهدس ، قدام  اب  المغن ، .21

 مركا الهبهرة، الحلو، محمد الفتبح عبدو ،الترك  المحس 

  .ç 6031 ،6   العربي ، اإلسالمي  الدراسبت و البحوث



 

 
 

 أهم املراجع                          
 الهلم دار األصفهبن ، الراغ  العالم  الهرآن، ألفب  مفردات .21

  .ç 6065 ،6  بيروت، و دمشق الشبمي ، الدار و
 العبب  أبو مسلم، كتب  تلخيص م  أشك  لمب المفهم .22

 اب  دار الببحثي ، م  مجموع  تحهيق الهرطب ، عمر ب  أحمد

  م.ç، 6111 6061 ،6  سوريب، دمشق الطي ، الكلم دار و كثير

 ب  سعيد السن ، و تب الك ضو  ف  النبج  الداعي  مهومبت .21

 مؤسس  توزي  الريبض، سفير، مطبع  الهحطبن ، هفو ب  عل 

  .اإلعالن و للتوزي  الجريس 

 الكريم عبد ب  أحمد االبتدا، و الوقف بيبن ف  الهد  منبر .13

 الرحيم عبد :المحهق األشمون ، الكريم عبد ب  محمد ب 

  .5332 مصر، الهبهرة، - الحديث دار الطرهون ،

 الببق ، عبد فؤاد محمد :تحهيق أن ، ب  مبل  وطأ،الم  .16

 الكتب  إحيب  دار بيروت، ،ç 6060 الحديث، دار الهبهرة،

  العربي .

 على ب  لمحمد األخيبر، سيد أحبديث م  األوطبر ني  .15

  م.6110 بيروت الجي  دار الشوكبنى،



 

 
 

 أهم املراجع                          
 اب  الخير أبو الدي  شم  العشر، الهرا ات ف  النشر .10

 التجبري  المطبع  :النبشر الضبب ، محمد عل  :المحهق الجار ،

  (. العلمي  الكتب  دار تصوير ) الكبر 

  :المواق  .6

  المسجد إمبم موق  

  االلوك  موق  

  الفوائد صيد موق  
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